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JOGSZABÁLYOK
2012. évi CCVIII. törvény
egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló
törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról*
I. Fejezet
Az államháztartás szabályozásával összefüggõ
egyes törvények módosítása
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
1. §
(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 99/E. §-a
a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alapján létesített munkaviszony
– a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
192. § (2) bekezdésétõl eltérõen – a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás idõtartamára a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghosszabbítható.”
(2) Az Szt.
a) 36. § (1) bekezdés c) pontjában és 37/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „keretében képzési támogatásként” szövegrész helyébe a „keretében felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként”
szöveg, a „részesül, a keresetpótló juttatás” szövegrész helyébe a „részesül, a felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás” szöveg,
b) 58/A. § (1) bekezdésében a „külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra” szövegrész
helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
c) 58/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben
biztosított támogatásra” szöveg,
d) 58/A. § (2d) bekezdésében a „normatív hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
e) 68/B. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés
a) pontjában, 92/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében
és c) és d) pontjában, 92/C. § (7) bekezdésében, 119/B. §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 126. §-ában, 127. § (2)
és (3) bekezdésében, 127/A. § (4) bekezdésében, 132. §
(1) bekezdés g) pontjában a „normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
f) 92/C. § (6) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás” szövegrészek helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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g) 94/L. § (4) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásban” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásban” szöveg,
h) 115. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított
támogatás” szöveg,
i) 115. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulással” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
j) 125. § a) pontjában a „normatív állami hozzájárulásokkal” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
k) 127. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulások” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatások” szöveg
lép.
2. §
Hatályát veszti az Szt. 4. § (7) bekezdése.
2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
3. §
(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 63. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kerületi önkormányzat a 62. § (1) bekezdésében
említett lakóépületeinek (a bennük lévõ lakások) elidegenítésébõl származó – 1994. március 31. napját követõen
befolyó, és a 62. § (5) bekezdése szerint csökkentett – bevételének ötven százalékát a fõvárosi önkormányzat
elkülönített számlájára köteles befizetni.”
(2) Az Ltv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A fõvárosi önkormányzat elkülönített számláján az
(1) és (2) bekezdés alapján 2013. január 1-jén rendelkezésre
álló összeg hatályban lévõ szerzõdéssel le nem kötött részét
a fõvárosi önkormányzat legkésõbb 2013. június 30-áig
a befizetést teljesítõ kerületi önkormányzatok között pályázat útján
a) a kerületi önkormányzati tulajdonú lakóépületek (lakóépületrészek) felújítására, részleges bontására, a felújítás és
bontás során megszûnõ önkormányzati lakások pótlására,
b) a felújítandó lakóépülethez közvetlenül kapcsolódó
vonalas infrastrukturális beruházásokra vagy meglévõ
ilyen vonalas infrastruktúra-hálózat, illetve létesítmény
felújítására, vagy
c) a kerületi önkormányzat és a fõvárosi önkormányzat
által megkötött együttmûködési megállapodás alapján, városrehabilitációt megvalósító programokra

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

osztja szét.”
(3) Az Ltv. 63. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kerületi önkormányzatnak a (3) bekezdés szerint
nyújtott támogatás az adott beruházás, felújítás elismerhetõ költségei teljes összegére is kiterjedhet. A felhasználás
feltételeit és a pályázati eljárás rendjét a fõvárosi önkormányzat rendeletben szabályozza.”
(4) Az Ltv. a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) A kerületi önkormányzat a 63. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségét akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a kerületi önkormányzat a kincstár
számára 2013. június 30-áig dokumentumokkal alátámasztva igazolja, hogy a befizetési kötelezettség teljesítésének idõszaka alatt legalább a befizetési kötelezettség
összegének megfelelõ mértékben saját forrásaiból a 62. §
(3) bekezdése szerinti lakáscélokat, illetve az önkormányzat alapfeladataihoz kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat, felújításokat vagy társasházi felújítási célú pályázatokat finanszírozott.
(2) A kincstár 2013. július 31-éig értesíti a kerületi önkormányzatot a dokumentumokkal alátámasztott igazolás
elfogadásáról, illetve el nem fogadás esetén a fenti idõpontig a még szükséges adatok és a határidõ pontos megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel.
(3) Ha a kincstár a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követõen sem tartja elfogadhatónak az (1) bekezdés szerinti igazolást, azt 2013. augusztus 15-éig – határozattal – elutasítja.
(4) A kincstár eljárására az e §-ban foglalt eltérésekkel
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.
(5) A kincstár eljárásában kizárt az újrafelvételi eljárás.
A kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A kerületi önkormányzat a döntés közlésétõl számított tizenöt
napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti a Fõvárosi
Törvényszéktõl.”
(5) Az Ltv. az „Állami szervekre vonatkozó külön rendelkezések” alcíme a következõ 87/C. §-sal egészül ki:
„87/C. § Felhatalmazást kap a fõvárosi önkormányzat
képviselõ-testülete, hogy a 63. § (3) bekezdése szerinti támogatás felhasználási feltételeit és a támogatás igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokat rendeletben határozza meg.”
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b) 143. § (3) bekezdés a) pontjában a „normatív állami
hozzájárulással (a továbbiakban: szociális és gyermekjóléti normatíva)” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
c) 143. § (3) bekezdés b) pontjában, 143. § (5) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulással” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
d) 143. § (4) bekezdésében a „szociális és gyermekjóléti normatíva” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés a) pontja
szerinti támogatás” szöveg,
e) 145. § (1) bekezdésében a „külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra, illetve feladatfinanszírozásra” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
f) 145. § (2) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
g) 145. § (2b) bekezdésében a „normatív hozzájárulás”
szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
h) 145. § (3) bekezdésében a „normatív hozzájárulásban és” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított” szöveg,
i) 145. § (4) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
j) 147. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás vagy a feladatfinanszírozás” szövegrész helyébe a
„központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
k) 148. § (11) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ fenntartó esetén – kivéve az állami fenntartású intézményeket –” szövegrész helyébe a
„központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásban nem részesülõ fenntartó esetén” szöveg,
l) 162. § (1) bekezdés s) pontjában a „vehetõ normatív
állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „vehetõ, központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg
lép.
5. §

3. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
4. §
(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
a) 43. § (9) bekezdésében, 43/A. § (5) bekezdésében
a „normatív állami hozzájárulást” szövegrész helyébe a
„központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatást” szöveg,

Hatályát veszti a Gyvt. 143. § (3) bekezdés c) pontja.
4. A társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása
6. §
(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
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szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
34. §-a a következõ (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem
minõsülõ házastársa biztosítottnak minõsül arra az idõre
is, amelyre a fennálló biztosítással járó jogviszonyában
a biztosítása szünetel, vagy nem rendelkezik az 5. § szerinti biztosítással járó jogviszonnyal.
(15) A járulékfizetés alapja a (14) bekezdés szerinti
esetben a biztosítás szünetelésének kezdetét vagy a biztosítási jogviszony megszûnését megelõzõ hónapban elért
járulékalapot képezõ jövedelem, ilyen jövedelem hiányában a minimálbér kétszerese. A járulékokat a Köztársasági
Elnöki Hivatal fizeti meg és vallja be, továbbá teljesíti
a biztosítotti bejelentést.”
(2) A Tbj. 56/F. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. január 1-jét követõ
idõszakra a foglalkoztató által benyújtott pótbevallásokat,
helyesbítõ bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza
és a feldolgozott adatokat a társadalombiztosítási egyéni
számla vezetéséért felelõs államigazgatási szerv részére
továbbítja. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság
felé kell teljesíteni.”

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosítása
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bb) – 2010. január 1-je és 2012. december 31-e között
elért keresetek, jövedelmek esetén – a keresetek, jövedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével.
(7) A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen
1991. évben munkavállalói járulék címén 0,2 százalékos,
2006. évben egészségbiztosítási járulék címén 4,6 százalékos, munkavállalói járulék címén 1,1 százalékos mértéket
kell alkalmazni.
(8) Ha az (5) bekezdés alkalmazása során 1988. január 1-je elõtti keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni, az 1988. január 1-je elõtti kereseteket, jövedelmeket
a nyugdíjjárulék 1988. január 1-jén érvényes mértékének
alapulvételével kell naptári évenként csökkenteni.
(9) A nyugdíjazást megelõzõ naptári év elõtt elért és
a (6)–(8) bekezdés szerint csökkentett keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történõ
növekedését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást
megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.”
(3) A Tny. 22. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a 2012. december 31-ét követõ idõponttól kezdõdõen megállapításra kerülõ öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset 372 000 forintnál több,
a) a 372 001 és 421 000 forint közötti átlagkeresetrész
90 százalékát,
b) a 421 000 forint feletti átlagkeresetrész 80 százalékát
kell az öregségi nyugdíj megállapításánál figyelembe
venni.”

7. §
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. § (1) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
(Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:)
„j) a fõállású kisadózó társadalombiztosítási ellátásainak alapjául szolgáló, törvényben meghatározott összeget.”
(2) A Tny. 22. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(6) Az 1988. január 1-jétõl elért, (1)–(5) bekezdés szerinti kereseteket, jövedelmeket – ideértve a minimálbér
összegét is – naptári évenként csökkenteni kell
a) a kifizetés idõpontjában hatályos jogszabályokban
meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
nyugdíjjárulék, magánnyugdíj-pénztári tagdíj, munkavállalói járulék, vállalkozói járulék, valamint 2010. január 1-jétõl egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék összegével, továbbá
b) a személyi jövedelemadónak
ba) – 2010. január 1-jét megelõzõen és 2012. december 31-ét követõen elért keresetek, jövedelmek esetén –
a keresetek, jövedelmek a) pont szerinti csökkentése után
fennmaradó összegre képzett összegével,

8. §
(1) A Tny. 22/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követõ naptári évben lehet benyújtani.”
(2) A Tny. 22/A. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben
megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, a növelés
összegét naptári évenként kell meghatározni.
(5) Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása elõtt elhunyt, a növelésre szerzett jog a hozzátartozói
nyugellátásra jogosult személy kérelmére a hozzátartozói
nyugellátás megállapítására irányuló eljárás során érvényesíthetõ. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglaltak nem
alkalmazhatók.”

9. §
A Tny. 64. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Visszamenõlegesen történõ igényérvényesítés esetén nem folyósítható az öregségi nyugdíj arra az idõszakra,
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ami alatt az öregségi nyugdíjas a 83/C. § (1) bekezdésében
meghatározott jogviszonyban állt.”

10. §
A Tny. a következõ 83/C. §-sal egészül ki:
„83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követõ hónap elsõ napjától
a jogviszony megszûnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetõi
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar
Honvédséggel szerzõdéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.
(2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésérõl és a jogalap nélkül felvett öregségi
nyugdíj visszafizettetésérõl – a nyugellátásban részesülõ
személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése,
illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – hivatalból dönt.
(3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének idõtartama
alatt az érintett nyugdíjasnak minõsül.
(4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszûnését.
(5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. §
(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
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a) pénzforgalmi számláról történõ készpénzkifizetés
kézbesítése útján vagy a jogosult által megjelölt belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
b) EGT-állam területén élõk részére történõ folyósítás
esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT a államban,
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
c) Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élõ személy részére
történõ folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerzõdõ államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy
d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását
a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történõ utalással
teljesíti.”
(2) A Tny. 79. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdéstõl eltérõen a külföldön élõ vagy
tartózkodó jogosult kérelmére a nyugellátást negyedévente, félévente vagy évente utólag kell folyósítani, ha a nyugellátás havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
jogszabályban meghatározott legkisebb összegét.”
(3) A Tny. 79. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt
kötött államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történõ folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli.”

13. §
11. §
A Tny. a következõ 102/I. §-sal egészül ki:
„102/I. § (1) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülõ személy a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony
fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti
jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját – ha a
83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is
fennáll – 2013. július 1-jétõl kell szüneteltetni.”

12. §
(1) A Tny. 79. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás
folyósítását – a határozat vele való közlését követõ tíz
munkanapon belül –

A Tny. 101/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet vagy szerveket,
b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet vagy szerveket,
c) a társadalombiztosítási egyéni számlát vezetõ szervet
vagy szerveket.”

14. §
A Tny.
a) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogviszonyból
származó – nyugdíjjárulék-alapot képezõ – keresetet, jövedelmet, több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig összeszámított keresetet, jövedelmet” szövegrész
helyébe a „jogviszonyból vagy jogviszonyokból származó, nyugdíjjárulék-alapot képezõ keresetet, jövedelmet”
szöveg,
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b) 39. § (2) bekezdésében a „biztosítási idejének” szövegrész helyébe a „biztosítási idejének, valamint a fõállású kisadózó biztosítási idejének” szöveg,
c) 101. § (1) bekezdés e) pontjában a „2013. január 1-je
elõtti nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás”
szöveg
lép.

6. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
15. §
(1) A magánnyugdíjról és a magányugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)
94.§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapot öttagú igazgatóság irányítja.”
(2) Az Mpt. 94.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az igazgatóság tagja:)
„c) az Alap tagjaitól független szakemberek közül a Felügyelet javaslata alapján a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter által kinevezett két személy.”
(3) Az Mpt. 94.§ (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az igazgatóság elnöke az igazgatóság tagjai közül
a Felügyelet javaslata alapján a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelõs miniszter által kinevezett személy.”
(4) Az Mpt. 94.§ (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen
legalább három tag jelen van. Az igazgatóság a határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.”
(5) Az Mpt. a következõ 131/A. §-sal egészül ki:
„131/A. § A Felügyelet a Pénztárak Központi Nyilvántartása vezetése feladatának megszûnésére tekintettel a
Pénztárak Központi Nyilvántartása adatállományát 2013.
január 15-ig átadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság részére, amely azt jogszabályban foglalt feladatai
ellátásához és a társadalombiztosítási egyéni számla kialakításához használja fel.”

7. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítása
16. §
(1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör-
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vény 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(4) A miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség
részét képezõ kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási
rendszerét.”
(2) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a mozgóképrõl szóló törvényben meghatározott közgyûjteményi feladatain túl részt vesz a magyar kulturális
örökség digitális megõrzésében és széleskörû hozzáférhetõségének megteremtésében.”

8. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló
2001. évi LXXXIV. törvény módosítása
17. §
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép.

9. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény módosítása
18. §
(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben
meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítható
a) az Új Széchenyi Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések – ideértve K+F nagy infrastruktúrák fejlesztését célzó
beruházásokat – társfinanszírozása,
b) a hazai – a Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális fejlesztések visszatérítendõ támogatása,
c) európai uniós együttmûködés keretében megvalósuló
– a Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális beruházások vissza nem térítendõ támogatása,
d) a Kormány által jóváhagyott, az Alap forrásai terhére
megvalósítandóként nevesített, nemzetgazdasági növekedést és a K+F kapacitás ösztönzést elõsegítõ projektek
támogatása,
e) az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS)
programban való részvételhez kapcsolódó befizetési kötelezettség.”
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(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Alap költségvetési befizetést teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtõ és nemzetgazdasági növekedést ösztönzõ kutatás-fejlesztési tevékenységek
finanszírozásának elõsegítése érdekében. A befizetés
összegét a központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”
(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában
az „a Nemzeti Fejlesztési Terv” szövegrész helyébe az „az
Új Széchenyi Terv” szöveg lép.
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21. §

Hatályát veszti a közérdekû önkéntes tevékenységrõl
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
a) 11. § (4) bekezdés a) pontjában az „egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég,” szövegrész,
b) 11. § (5) bekezdésében a „bírósági” szövegrész.

11. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
22. §

10. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény módosítása
19. §
(1) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény 11. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ
c) ponttal egészül ki:
(Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a
bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerûen mûködik, továbbá, ha a fogadó
intézmény, illetve annak fenntartója)
„b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozókról vezetett
nyilvántartásba történõ bejegyzés igazolását,
c) cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát.”
(2) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A cégjegyzékben nyilvántartott fogadó intézmény,
illetve a fenntartója cégkivonatát a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg.”
(3) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Ha a szervezet adatairól szóló, a nyilvántartásba
vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolásának (hatályos kivonat) benyújtására kötelezett civil
szervezet a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy a (4) bekezdés a) pontja szerinti mellékletet a bejelentéshez nem
csatolja, a hatályos kivonatot a miniszter saját hatáskörben
szerzi be a bíróságtól.”

20. §
A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdés c) pontjában a „bíróság” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg lép.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A biztosítottak 2009. december 31-éig
fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. Az említett idõpontot követõ idõszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekrõl az állami adóhatóság
részére kell bevallást teljesíteni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság által – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérõl – kiadott igazolást a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.”

23. §
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú melléklet V. 1. e) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a
„szerv és az állami adóhatóság” szöveg lép.

12. A fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény módosítása
24. §
(1) A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § E törvény alkalmazásában a tárgyév azon év,
amelyre vonatkozóan a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyûlési rendeletben meghatározásra kerülnek.”
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(2) Az Fmt. 2–7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„2. § A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
a) a fõvárosi önkormányzat közgyûlésének rendeletével
– törvény alapján – a fõvárosi önkormányzat által kivetett
helyi adóból származó bevétel, valamint
b) ha a helyi adókról szóló törvény alapján a kerületi önkormányzat képviselõ-testülete elõzetes beleegyezését adta
ahhoz, hogy az általa kivethetõ helyi adót a fõvárosi önkormányzat közgyûlése vesse ki, a fõvárosi önkormányzat közgyûlésének rendelete alapján kivetett helyi adóból származó
bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illeti meg.
3. § A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § alapján osztottan megilletõ bevételekbõl a fõvárosi önkormányzatot 51%, a kerületi önkormányzatokat
együttesen 49% részesedés illeti meg. A fõvárosi önkormányzat az õt megilletõ 51%-ból 4 százalékpontnak megfelelõ összeget a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles a tárgyévben fordítani.
4. § (1) A kerületi önkormányzatokat a 2. § a) pontja
alapján a 3. § szerinti mértékben mindösszesen megilletõ
forrás az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet szerinti arányban kerül felosztásra.
(2) A 2. § b) pontja szerinti helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 3. § szerinti
mértékének a helyi adó kivetését a fõvárosi önkormányzat
közgyûlésének átengedõ kerületi önkormányzatok közötti
felosztása az 1. mellékletben ezen kerületek sorában
szereplõ mértékek arányában történik.
5. § (1) A fõvárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó
forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére – véleményezés céljából – a tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani.
A fõvárosi önkormányzat közgyûlése a forrásmegosztási
rendeletet a tárgyév január 31-éig lépteti hatályba.
(2) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § szerinti osztott bevételekbõl származó
összeg 3–4. §-ok alapján számított mértéke illeti meg.
A tárgyévre vonatkozóan elfogadott forrásmegosztási rendeletben megállapított tárgyévi összegek (3) bekezdés szerinti utalása során a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási
rendelet elfogadását megelõzõen megosztott bevételre
figyelemmel kell lenni.
(3) A fõvárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokat
megilletõ osztott, tárgyhónapban befolyt bevétel 3–4. §-ok
szerint számított hányadát havi rendszerességgel a tárgyhót
követõ hónap 10. napjáig utalja át.
6. § (1) A fõvárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó
hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevõszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevõszék a forrásmegosztási rendeletben szereplõ adatok megalapozottsá-
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gának és az ennek alapjául szolgáló számítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során a fõvárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlanul
forráshoz jutott vagy az õt jogszerûen megilletõ forrásnál
alacsonyabb összegben részesült, ennek mértékével az e
törvény alapján meghatározott, a felülvizsgálat lezárását
követõ évi forrásmegosztást a fõvárosi önkormányzat
rendeletében módosítja.
7. § Felhatalmazást kap a fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fõvárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletõ bevételek összegét rendeletben határozza meg.”

25. §
Az Fmt. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. §
Hatályát veszti az Fmt. 8. §-a, 9. § (1)–(4) bekezdése és
10. §-a.

13. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról,
és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával
összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CLIV. törvény módosítása
27. §
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény
9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Alap az állam által kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírokat térítésmentesen átadja az államnak, amelyeket az állam névértéken (nem kamatozó értékpapír esetében nyilvántartási áron) vesz át és von be,
azok további forgalom tárgyai nem lehetnek.”

14. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény
módosítása
28. §
(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 4. § 23. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi
foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós
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foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a a
megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû személynek minõsül.”
(2) A Kbt. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történõ
beszerzéskor külképviseletenként, az állami köznevelési
intézményfenntartó által fenntartott és mûködtetett intézményenként, az országgyûlési képviselõcsoportok törvény
alapján biztosított mûködési kerete terhére lefolytatandó
beszerzésekkor pedig képviselõcsoportonként külön kell
alkalmazni. A (2) bekezdést továbbá külön kell alkalmazni
az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 10. § (1) bekezdésében említett szerveknek a részükre jóváhagyott részelõirányzataik terhére megvalósítandó beszerzései vonatkozásában.”
(3) A Kbt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát jogszabályban meghatározottak szerint fenntarthatja vagy köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minõsülõ szervezetek, továbbá szociális foglalkoztatási
engedéllyel rendelkezõ szervezetek számára, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az
olyan szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben fogyatékos
munkavállalókat foglalkoztatnak. Erre a tényre az eljárást
megindító felhívásban az ajánlatkérõnek hivatkoznia kell.”
(4) A Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha az ajánlatkérõ támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére –, az eljárást
megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági
szereplõk figyelmét erre a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történõ elfogadását olyan körülménynek kell
tekinteni, amelyre az ajánlatkérõ a szerzõdés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat
[76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint
az ajánlatkérõ jogosult a támogatási szerzõdés megkötését
vagy meghatározott összegben történõ megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendõ szerzõdés
hatályba lépését felfüggesztõ feltételként is kikötni.”
(5) A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális feltételnek
minõsül különösen:)
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„a) a szerzõdésnek védett munkahely vagy szociális
foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezet bevonásával történõ teljesítése;”
(6) A Kbt. 125. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A szerzõdésbe foglalhatók olyan rendelkezések,
amelyek minden ajánlattevõ számára elõre megismerhetõ
módon, egyértelmûen rögzítik a szerzõdés meghatározott
tartalmi elemei késõbbi változásának pontos feltételeit és
tartalmát. Az ilyen rendelkezések esetében nem kell vizsgálni a 132. §-ban foglalt feltételek fennállását, az elõirányzott változások azonban nem eredményezhetik a
szerzõdés tárgyának alapvetõ megváltozását.”
(7) A Kbt. 181. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi
költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi
CCVIII. törvénnyel megállapított 4. § 23. pontját, 29. §
(1) bekezdését, 40. § (3) és (4) bekezdését, valamint 125. §
(3) bekezdés a) pontját és (10) bekezdését a 2013. január 1-jét követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokra
kell alkalmazni. Ahol e törvény felhatalmazása alapján
megalkotott jogszabály védett foglalkoztatót említ, azon
védett munkahelyet kell érteni.”
(8) A Kbt. 182. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„16. a védett munkahelyek, valamint a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezetek részére
fenntartott közbeszerzések részletes szabályait, valamint
a szociális szempontoknak a közbeszerzésben történõ érvényesítése kötelezõ eseteit és módját;”

29. §
Hatályát veszti a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 18. § (6) bekezdésében az „az állami köznevelési intézményfenntartó által fenntartott és mûködtetett intézményenként,” szövegrész.

15. A megváltozott munkaképességû személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
30. §
(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdés
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(E törvény alkalmazásában:)
„3. havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári évben (a továbbiakban: referencia-idõszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) napi
átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-idõszakban
nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel,
a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult
ebben az idõszakban, valamint a referencia-idõszakban nem
rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy
egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér
összege; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári
napi jövedelemmel, mert a vizsgált idõszakban vagy ennek
egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha
az számára kedvezõbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelõzõ 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni;”
(2) Az Mmtv. 7. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra, amikor az ellátott
a) keresõtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a munkaszerzõdés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja, vagy
b) keresõképtelen.
(4a) A szüneteltetés idõtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezésérõl való tudomásszerzést követõ hónaptól járó ellátásból le kell vonni,
vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén
vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs
pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.”

sára irányuló szerzõdés érvényességét, ha a kölcsön
felvételekor, a pénzügyi kötelezettség vállalásakor nem ismert okból a költségvetési év utolsó napján az államadósság-mutató meghaladja a viszonyítási év mutatójának értékét.”
(4) A Gst. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat mûködési célra csak likvid hitelt
vehet fel.”
(5) A Gst. 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 4. § (2) bekezdésének hatálybalépéséig a központi költségvetésrõl szóló törvényt úgy kell megalkotni,
hogy annak alapján az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint számított
hiány-mutató értéke nem lehet nagyobb, mint a bruttó
hazai termék 3%-a.”
(6) A Gst. a következõ 49. §-sal egészül ki:
„49. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló törvény alapján átvállalással érintett önkormányzati adósságot keletkeztetõ ügyletekre vonatkozó, az
átvállalás miatt szükségessé vált szerzõdésmódosításokhoz nem szükséges a Kormány 10. § (13) bekezdés szerinti
hozzájárulása.”
(7) A Gst. a következõ 50. §-sal egészül ki.
„50. § Az önkormányzat 2013. január 1. és március 31.
között – a 10. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti ügyletek, valamint a 10. § (10) bekezdése szerinti adósságmegújító hitel kivételével – nem köthet adósságot keletkeztetõ ügyletet.”

16. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény módosítása

32. §

31. §
(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. §
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejû
hitel.”
(2) A Gst. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A központi költségvetésrõl szóló törvény végrehajtása során az Alaptörvény 37. cikk (2)–(3) bekezdése
szerinti kölcsön felvételekor, pénzügyi kötelezettség vállalásakor a költségvetési év várható bruttó hazai terméke
és az államadóság költségvetési év utolsó napjára tervezett, az (1) bekezdés szerint meghatározott értékét kell
számításba venni.”
(3) A Gst. 4. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nem érinti az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése
szerinti kölcsön felvételére, pénzügyi kötelezettség vállalá-

(1) Hatályát veszti a Gst. 49. §-a.
(2) Hatályát veszti a Gst. 50. §-a.

17. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény módosítása
33. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés m) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) maradvány: a költségvetési év során a bevételek és
kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,
a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,”
(2) Az Áht. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A kiemelt elõirányzatokat a Kormány rendeletében
meghatározott részletes elõirányzatokra (a továbbiakban:
rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.”
(3) Az Áht. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén az (1) bekezdés szerinti
feladatokat a törvényben kijelölt kezelõ szerv látja el.”
(4) Az Áht. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ által elõkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrõl
szóló törvény hatálybalépését követõ negyvenötödik napig nyújtja be a képviselõ-testületnek.”
(5) Az Áht. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselõ-testület
a költségvetési évben legkésõbb március 15-ig nem fogadta
el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.”
(6) Az Áht. 28. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben foglaltak figyelembevételével az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített
állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja
kiemelt elõirányzatairól, valamint a 73. § (1) bekezdése szerinti bevételeirõl és kiadásairól a Kormány rendeletében
foglaltak szerint kincstári költségvetést kell készíteni.
(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv, központi kezelésû elõirányzat, fejezeti kezelésû elõirányzat, elkülönített állami pénzalap,
társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésrõl szóló törvényben, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács,
valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételei
és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezésérõl
a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti
az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggõ tervadatok elkészítését is.
(4) A (2) bekezdés szerinti kincstári költségvetésnek,
valamint a (3) bekezdés szerinti költségvetési rendeletnek,
határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt elõirányzati szinten meg kell egyeznie.”
(7) Az Áht. 33. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A fejezetet irányító szerv – a 32. § b)–g) pontja szerinti elõirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat
végre, ha
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a) a fejezeti kezelésû elõirányzat elõirányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok
változásával kapcsolatban szükséges, vagy
b) a fejezeti általános tartalék fejezeten belüli átcsoportosítása elõre nem valószínûsíthetõ és nem tervezhetõ költségvetési kiadás teljesítéséhez szükséges.”
(8) Az Áht. 33. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti elõirányzat-átcsoportosítás – a (4) bekezdés b) pontja szerinti és az olyan elõirányzat-átcsoportosítás kivételével, amely az európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos költségvetési kiadásokkal érintett fejezeti kezelésû elõirányzatok javára történik – a Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetében az
államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyével
történhet.”
(9) Az Áht. 24. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. Az elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok,
rovatok közötti átcsoportosítás
35. § Az elõirányzat-csoportok, a kiemelt elõirányzatok
és a kiemelt elõirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás lehetõségét a Kormány rendeletben határozza
meg.”
(10) Az Áht. 36. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére – a 32. § a) pontja szerinti elõirányzatok kivételével – több évre, vagy a költségvetési
éven túli évre szóló kötelezettség nem vállalható.”
(11) Az Áht. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A bevételi elõirányzatok javára bevételt elszámolni
és a kiadási elõirányzatok terhére kifizetést elrendelni
– a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel –
utalványozás alapján lehet. A kiadási elõirányzatok terhére
történõ utalványozásra – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – a teljesítés igazolását, és az annak
alapján végrehajtott érvényesítést követõen kerülhet sor.”
(12) Az Áht. 38. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a 72. § (2) bekezdése szerinti elszámolásokra és a 73. § szerinti bevételek
elszámolására és kiadások teljesítésére is alkalmazni kell.”
(13) Az Áht. 31. alcíme a következõ 45/A. §-sal és
45/B. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Az állam Magyarország területén székhellyel rendelkezõ, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján banknak minõsülõ hitelintézetben a piaci magánbefektetõ elv alapján, jogi és
adózási megfelelõségi vizsgálat lefolytatását követõen,
középtávú üzleti tervvel alátámasztott alaptõke-felemeléssel, a központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított
elõirányzat terhére tulajdonosi részesedést szerezhet.
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(2) Az alaptõke felemelésére vonatkozó, valamint az
állam tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló jogügylet tekintetében, továbbá a hatósági és bírósági eljárásokban az államot a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
képviseli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott alaptõke-felemeléssel megszerzett állami tulajdonosi részesedéssel mûködõ
bank (a továbbiakban: Bank) állami tulajdonú részesedése
tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlására a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter jogosult.
(4) A (2) és (3) bekezdés esetében a 41. § (1) bekezdése
nem alkalmazandó.
45/B. § (1) A Bankra a gazdasági társaságokról szóló
törvényt az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a hitelintézeti törvényben meghatározott elõírások
betartása mellett.
(2) A Bank ügyvezetõ szerve az igazgatóság, amely
az igazgatóság elnökébõl és további igazgatósági tagokból áll.
(3) A Bank munkaszervezetének élén vezérigazgató áll,
akinek feladatait és hatáskörét az igazgatóság határozza
meg.
(4) A vezérigazgató és a vezérigazgató helyettesei felett
a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja.
(5) A Bank mûködésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenõrzését felügyelõ bizottság végzi.
(6) Nem lehet az igazgatóság vagy a felügyelõ bizottság
tagja, aki
a) országgyûlési, illetve önkormányzati képviselõ, miniszter, polgármester, fõpolgármester,
b) büntetett elõéletû,
c) a vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(7) Az igazgatóság és a felügyelõ bizottság tagja, a vezérigazgató pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében
vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat.
(8) Ha a felügyelõ bizottság megítélése szerint az igazgatóság, a vezérigazgató vagy annak helyettese tevékenysége jogszabályba, a Bank létesítõ okiratába vagy közgyûlése határozatába ütközik, vagy egyébként sérti az állam
érdekeit, ezt köteles jelezni a gazdaságpolitikáért felelõs
miniszternek is.
(9) A felügyelõ bizottság tagja feladatát az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható fokozott gondossággal, és
az állam érdekeit képviselõ tag esetében az állam érdekeinek elsõdlegessége alapján látja el. A tagok – a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az állammal szemben az ellenõrzési kötelezettségük
felróható megszegésével okozott károkért. Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felelõsség alól az a tag,
aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.”
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(14) Az Áht. 49. alcímének címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„49. Finanszírozási bevételek és kiadások”
(15) Az Áht. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat által a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet
terhére igénybe vett költségvetési támogatások felhasználását a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni
ellenõrzés során a költségvetési év utolsó napjáig ellenõrzi.”
(16) Az Áht. 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kincstár a költségvetési támogatások felhasználását megalapozatlannak tartja, a Ket. 94. § (1) bekezdése
szerinti végzésben kötelezi a helyi önkormányzatot, a helyi
nemzetiségi önkormányzatot a költségvetési támogatásról
vagy annak egy részérõl való lemondásra. A végzésben foglaltak önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az 58. §
(3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajthatóvá nyilvánított határozat alapján a kincstár jogosult a költségvetési támogatás visszavonására, módosítására.”
(17) Az Áht. 72. és 73. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„72. § (1) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési hiány finanszírozása, a költségvetési többlet felhasználása a finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.
(2) Nem lehet költségvetési vagy finanszírozási bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek elõlegként nem jelentik azok
végleges felhasználását, átmenetileg nem számolhatók el
az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalom, a letéti és más
idegen pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások, vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.
(3) A finanszírozási bevételeket és kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében
meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítõ tételeket is el kell számolni.
73. § (1) Finanszírozási bevételek és kiadások
a) az államháztartás mindkét alrendszerében:
aa) a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,
ab) a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele és tõkeösszegének törlesztése,
ac) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
és visszavonása,
ad) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
ae) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat
kiadási és bevételi elõirányzatainak különbségeként az ál-
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lamháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében
irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történõ jóváírása,
af) a pénzügyi lízing lízingbevevõi félként a lízingszerzõdésben kikötött tõkerész törlesztésére teljesített kiadások,
b) kizárólag az államháztartás központi alrendszerében:
ba) az ÁKK Zrt. által állampapírokkal végzett repóügyletek,
bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján
a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti
elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank deviza-árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve az eredménytartalékot is) és az értékpapírok értékesítésébõl származó realizált eredményének tulajdonítható rész, elõjelre
való tekintet nélkül,
bc) a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (2) bekezdése alapján vállalt árfolyam-garanciából
eredõ, a Magyar Fejlesztési Bank és az állam közötti elszámolások elõjelre való tekintet nélkül,
bd) az állam nevében a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott tulajdonosi kölcsön és annak
visszatérülése, ha a kölcsön visszafizetése a kötelezett
pénzügyi helyzetére vonatkozó információk – különösen a
pénzügyi, számviteli kimutatások és elõrejelzések – alapján a közfeladatok ellátásáért fizetendõ összegen felüli
központi költségvetési többlettámogatás biztosítása nélkül
kellõen megalapozott,
be) az MNV Zrt.-nek a rábízott vagyonnal való gazdálkodás során hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal
végzett mûveletei, és
bf) a 78. § (4) bekezdése szerinti megelõlegezések és
azok visszatérítése.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti, devizában meghatározott ügyleteket a kibocsátásakor, értékesítésekor, vásárlásakor, beváltásakor, felvételekor, törlesztésekor érvényesített devizaárfolyammal – az árfolyamfedezeti
mûveletek figyelembevétele mellett – meghatározott forintértékét kell finanszírozási bevételként, kiadásként elszámolni.”
(18) Az Áht. 79. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A Kincstár a 72. § (2) bekezdése szerinti pénzeszközök elkülönítésére letéti és más sajátos elszámolási, lebonyolítási számlákat vezethet.”
(19) Az Áht. 59. alcímének címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„59. Maradványelszámolás”
(20) Az Áht. 90. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A Kormány
a) 21. § (6) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében
meghatározott egyedi határozata
b) kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó egyedi határozata, és
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c) a központi költségvetésrõl szóló törvényben az elõirányzatok átcsoportosításával, módosításával összefüggésben biztosított jogkörében hozott egyedi határozata
az adott költségvetési évre vonatkozó központi költségvetésrõl szóló törvény hatályvesztésének idõpontjával végrehajtottnak tekintendõ, és az ezt követõ nappal visszavontnak minõsül.”
(21) Az Áht. 103. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az
államháztartás információs rendszerében a költségvetési
bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési
helye szerinti adminisztratív, a kormányzati funkciók szerinti funkcionális, és a 6. § (2)–(5) bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és
bemutatni. Az alaptevékenységeknek és a vállalkozási
tevékenységeknek az államháztartási számvitel szabályai szerint számított önköltségét az államháztartás szakfeladatrendje szerint is nyilván kell tartani.”
(22) Az Áht. 69. alcíme a következõ 106/A. §-sal egészül ki:
„106/A. § (1) A kincstár a központosított illetményszámfejtés keretében jogosult a munkabér, az illetmény,
a tiszteletdíj, a költségtérítés és egyéb pénzbeli juttatás
számfejtése, kifizetése és annak ellenõrzése céljából az
érintett
a) természetes személyazonosító adatainak, állampolgárságának, nemének, lakcímének, társadalombiztosítási
azonosító jelének, adóazonosító jelének, fizetési számlaszámának,
b) eltartott gyermeke természetes személyazonosító
adatainak, lakcímének és társadalombiztosítási azonosító
jelének,
c) iskolai és egyéb végzettségére vonatkozó adatának,
d) foglalkoztatásával összefüggésben a munkahely
megnevezésének, a jogviszony jellegének, a beosztásának, a besorolásának, a munkakörének, a jogviszonya kezdete és befejezése idõpontjának, a jogviszony megszûnése
módjának
kezelésére.
(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat az érintett jogviszonya befejezését követõ öt évig, vagy
– ha az késõbbi – a jogviszonyra vonatkozóan benyújtott
keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat
jogerõre emelkedésének napjáig kezelheti.
(3) Ha a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény nem állami fenntartója részére olyan támogatás nyújtására kerül sor, amelynek alapján munkabér,
illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés vagy egyéb pénzbeli
juttatás kifizetése történik, annak kifizetése és ellenõrzése
céljából a kincstár jogosult annak az érintettnek az (1) bekezdésében meghatározott adatait a (2) bekezdésben meghatározott idõtartamban kezelni, akire tekintettel a nem
állami intézmény fenntartójának a költségvetési támogatás
kifizetésre kerül.”
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(23) Az Áht. 108. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési év során negyedéves gyakorisággal
idõközi költségvetési jelentést és idõközi mérlegjelentést
kell készíteni a kincstár számára.”
(24) Az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)
„1. a számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályozás
megváltozása esetén a beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátos feladatait, az áttérés lebonyolításával kapcsolatos könyvviteli feladatokat, valamint az (1) bekezdés 33.
és 34. pontjának felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elõírások alapján az államháztartásban felmerülõ egyes gyakoribb gazdasági események
kötelezõ elszámolási módját,”
(rendeletben szabályozza.)
(25) Az Áht. 109. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)
„6. a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti besorolásának szabályait, a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait,”
(rendeletben szabályozza.)
(26) Az Áht. 111. §-a a következõ (16a) bekezdéssel
egészül ki:
„(16a) A többcélú kistérségi társulás megszûnése esetén a társulási megállapodásban megjelölt önkormányzat
(a továbbiakban: kijelölt önkormányzat) felel a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelõzõ években a központi költségvetésbõl származó támogatásokkal való elszámolásért.
Eltérõ megállapodás hiányában a kijelölt önkormányzat
a többcélú kistérségi társulás korábbi székhelye szerinti települési önkormányzat. A társulási tanács elnöke a megszüntetésrõl hozott döntést követõen haladéktalanul tájékoztatja a kincstárat a kijelölt önkormányzatról.”
(27) Az Áht. 111. §-a a következõ (23) bekezdéssel
egészül ki:
„(23) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évben igénybevett támogatásai elszámolásának 60. § szerinti felülvizsgálatára az e törvény 2012.
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(28) Az Áht. 73. alcíme a következõ 111/C. §-sal egészül ki:
„111/C. § A Bank igazgatósága tagjának és felügyelõ
bizottsága tagjának megbízatása megszûnik, ha e törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
45/A. §-a szerinti tulajdonosi részesedésszerzést követõ
30 napon belül az e törvénynek a Módtv.-vel megállapított 45/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
okot nem szünteti meg.”
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(29) Az Áht. 73. alcíme a következõ 111/D. §-sal egészül ki:
„111/D. § A közös önkormányzati hivatal megalakításáig, de legfeljebb a közös önkormányzati hivatalhoz történõ
kijelölésrõl szóló döntésig a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B.§ (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti települési önkormányzatok
esetében közös hivatalon az e települési önkormányzatok
számára hivatali teendõket ellátó közös hivatalt kell érteni.”

34. §
Az Áht.
a) 21. § (1) bekezdésében az „elõre nem valószínûsíthetõ, nem tervezhetõ költségvetési kiadásokra” szövegrész helyébe az „év közben meghozott kormányzati döntésekbõl következõ feladatok finanszírozására” szöveg,
b) 60. § (2) bekezdésében az „önkormányzatnál, sor”
szövegrész helyébe az „önkormányzatnál sor” szöveg,
c) 84. § (1) bekezdésében az „az országos nemzetiségi”
szövegrész helyébe az „a nemzetiségi” szöveg,
d) 86. § (1) bekezdésében az „elõirányzat-maradványának” szövegrész helyébe a „maradványának” szöveg,
e) 86. § (3) bekezdésében az „elõirányzat-maradványának” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványának” szöveg,
f) 86. § (4) bekezdésében az „elõirányzat-maradványa”
szövegrész helyébe a „költségvetési maradványa” szöveg,
g) 86. § (5) bekezdésében a „pénzmaradványának”
szövegrész helyébe a „maradványának” szöveg,
h) 109. § (1) bekezdés 8. pontjában a „kapcsolatos követelményeket, a bevételi kiemelt elõirányzatokat” szövegrész helyébe a „kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket, a bevételi kiemelt elõirányzatokat, az egységes
rovatrendet” szöveg
i) 111. § (13) bekezdésében a „2012. április 30-áig köteles” szövegrész helyébe a „2013. június 30-ig köteles”
szöveg, valamint a „2012. április 30-áig benyújtott” szövegrész helyébe a „2013. június 30-ig benyújtott” szöveg
lép.

35. §
(1) Hatályát veszti az Áht.
a) 6. § (2) bekezdésében az „– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,
b) 81. § (1) bekezdésében az „és a kölcsönökre” szöveg.
(2) Hatályát veszti az Áht. 74. §-a és 84. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Áht. 96. § (1) bekezdésében az
„A nemzetiségi önkormányzat esetén a garancia és kezesség vállalásához a nemzetpolitikáért felelõs miniszter elõzetes engedélye szükséges.” szöveg.
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18. Az Európai Unió tisztviselõinek
és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CXII. törvény módosítása
36. §
(1) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról,
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beszámított jövedelmet – a (2) bekezdésben nem
említett esetben – úgy kell kiszámítani, hogy az uniós intézmény által levont járulék összegét el kell osztani a
nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék, számított szociális hozzájárulási adó együttes mértékével.”
(2) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról,
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
7. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerint a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra meghatározott beszámított jövedelem nem
haladhatja meg a járulékfizetési felsõ határ összegét. Ha az
uniós tisztviselõ a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszak
ugyanazon napjára a magyar nyugdíjrendszerben is szerzett szolgálati idõt, a járulékfizetési felsõ határ helyett a járulékfizetési felsõ határnak a magyar nyugdíjrendszerben
szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képezõ keresettel, jövedelemmel csökkentett összegét kell figyelembe venni.”

37. §
(1) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról,
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
12. § (3) bekezdésében az „(1) és (3)–(5)” szövegrész helyébe az „(1), (3) és (5)” szöveg lép.
(2) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról,
valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
a) 1. § b) pontjában a „24. § (2) bekezdése” szövegrész
helyébe a „– 2013. január 1-jét megelõzõen hatályos –
24. § (2) bekezdése” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában és 8. § (1) bekezdés a)
pontjában a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra legfeljebb” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében az „ugyanarra a napra” szövegrész helyébe az „a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszak
ugyanazon napjára” szöveg
lép.
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38. §

Nem lép hatályba az Európai Unió tisztviselõinek és más
alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 21. § (4) bekezdése.

II. Fejezet
Az adózást és a számvitelt érintõ egyes törvények
módosítása
19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása
39. §
(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. §
(2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül)
„g) az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a
köztestület (ideértve e szervezetek alapszabályában,
illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), továbbá az egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,”
(2) A Tao. tv. 4. § 38. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„38. az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által
kiadott támogatási igazolás: az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója részére kiadott, a támogatást nyújtó adózó megnevezését, székhelyét, adószámát és a kedvezményre
jogosító támogatás összegét tartalmazó okirat, amely tekintetében az egy elõadó-mûvészeti szervezethez kapcsolódó, tárgyévre vonatkozóan kiadott kedvezményre
jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az elõadó-mûvészeti szervezet EGT-tagállamban
a tárgyévet megelõzõ évben tartott elõadásaiból származó jegybevétele 80%-át.”
(3) A Tao. tv. a következõ 29/T. §-sal egészül ki:
„29/T. § E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi
CCVIII. törvénnyel megállapított 4. § 38. pontja alkalmazása során a támogatott szerv úgy jár el, hogy a 2013. évi
adóévrõl kiállított támogatási igazolások összértéke ne haladja meg az elõadó-mûvészeti szervezet EGT-tagállamban 2012. évben tartott elõadásaiból származó jegybevétele 80%-át.”
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20. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
40. §
(1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. államháztartás szervezetei: az államháztartásról
szóló törvény alapján az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek;”
(2) Az Szt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az 5. § és a 6. § szerinti kormányrendelet az e törvényben meghatározott szabályoktól eltérõ rendelkezéseket
állapíthat meg. E törvény kormányrendeletben meghatározott eltéréssel nem érintett rendelkezéseit – a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokon túlmenõen – az
5. §-ban és a 6. §-ban meghatározott szervezeteknél is alkalmazni kell.”
(3) Az Szt. 151. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartása az engedéllyel rendelkezõ vonatkozásában egynél több
regisztrálási szakterületet tartalmaz, a szakterületek közül
törölni kell azt,
a) amelyiket a nyilvántartásban szereplõ kér,
b) amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplõ
személy a 151. § (4) bekezdés szerinti kormányrendeletnek az adott szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettségét nem teljesítette,
feltéve, hogy a törlést követõen is legalább egy regisztrálási szakterületet tartalmaz a nyilvántartás az engedéllyel rendelkezõre vonatkozóan.”
(4) Az Szt. 154/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek alól
mentesül továbbá azon külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem
az Európai Unió valamely tagállamában található, azonban
az adott állam jogszabályai által elõírt éves beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó elõírásaival. Ezen államok listáját a miniszter az
Egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.”
41. §
Az Szt.
a) 5. §-ában és 178. § (1) bekezdés a) pontjában az „államháztartási” szövegrész helyébe az „államháztartásról
szóló” szöveg,
b) 96. § (5) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálói
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság” szöveg,
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c) 155/A. § (2) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatósággal”
szöveg
lép.

21. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény módosítása
42. §
Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény 3. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal
egészül ki:
(Az adózó adóalanyisága megszûnik:)
„j) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejötte napját megelõzõ nappal.”

22. Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása
43. §
(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 172. §-a a következõ (20g) bekezdéssel egészül ki:
„(20g) Az állami adóhatóság a 176/F. § szerinti ellenõrzés során
a) pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli
forgalmazása, a forgalmazási engedély visszavonását követõ továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettõl eltérõ
pénztárgép, taxaméter forgalmazása esetén 10 millió forintig terjedõ mulasztási bírságot szab ki,
b) a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történõ megszegése esetén a magánszemély kötelezettet (forgalmazót,
üzemeltetõt, szervizt, mûszerészt) 500 ezer forintig, nem
magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújthatja.”
(2) Az Art. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy a számla, egyszerûsített számla, nyugta nyomtatványok forgalmazásának, nyilvántartásának szabályait, valamint ezek elõállításának, adóigazgatási azonosításra
alkalmasságának feltételeit rendeletben határozza meg.”
(3) Az Art. 175. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthetõ bevallási, bejelentési, bejelentkezési nyomtatványok adattartalmát rendeletben határozza meg.”
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(4) Az Art. 175. § (12) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(12) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy azokat az értékhatárokat és feltételeket,
amelyek alapján
a) a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók
köre megállapításra kerül,
b) az adózók kiemelt adózónak minõsülnek,
rendeletben határozza meg.”
(5) Az Art. 175. § (18) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(18) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartását végzõ szervezetet rendeletben kijelölje.”
(6) Az Art. IX. Fejezete az Art. e törvény hatálybalépésekor hatályos 175/A. és 175/B. §-át magába foglalóan
a következõ alcímmel egészül ki:
„Adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk
nyilvántartásba vétele”
(7) Az Art. 175/A. §-a és 175/B. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„175/A. § (1) Adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység az adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartását végzõ
szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végzõ
szervezet) engedélyével folytatható.
(2) Adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység folytatását a nyilvántartásba vételt
végzõ szervezet annak engedélyezi, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi
végzettséghez kötött munkakörnek megfelelõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértõi, illetve
okleveles adószakértõi tevékenységet akkor folytathat, ha
legalább egy tagja vagy alkalmazottja az adótanácsadók,
adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásában
szerepel.
175/B. § (1) Az adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység gyakorlásához szükséges
engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a nyilvántartás végzõ szervezet részére – annak az adótanácsadói,
adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység
engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
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adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet arra vonatkozóan
igényelhet adatot a bûnügyi nyilvántartó szervtõl, hogy
a kérelmezõ büntetlen elõéletû-e, valamint gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör
ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(2) Az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles
adószakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében a nyilvántartásba
vételt végzõ szervezet ellenõrzi azt is, hogy az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenységet gyakorló személy büntetlen elõéletû-e, valamint
nem áll-e gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a nyilvántartásba vételt végzõ
szervezet adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat,
hogy az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenységet gyakorló személy büntetlen elõéletû-e, valamint gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi
végzettséghez kötött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll-e.
(3) Ha a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy
az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi
tevékenységet gyakorló személy büntetett elõéletû vagy
gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez
kötött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, haladéktalanul intézkedik az adótanácsadói, adószakértõi vagy az
okleveles adószakértõi tevékenység gyakorlásához szükséges engedély visszavonása érdekében.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes
adatokat a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet
a) az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs
befejezéséig vagy
b) adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenység engedélyezése esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy az engedély visszavonására
irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”
(8) Az Art. az e törvénnyel megállapított „Adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásba vétele” alcím részeként a következõ 175/C–175/E. §-sal
egészül ki:
„175/C. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ természetes személy szolgáltató Magyarország területén adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi szolgáltatás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében
történõ folytatására irányuló szándékát köteles – a külföldi
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bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló törvény
rendelkezéseire is figyelemmel – az e szolgáltatók nyilvántartásba vételét végzõ szervezetnek bejelenteni. A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi szolgáltatás végzésére
jogosult bejelentést tevõt nyilvántartásba veszi.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatásnyújtó
szervezet határon átnyúló adótanácsadói, adószakértõi vagy
okleveles adószakértõi szolgáltatási tevékenysége keretében
adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi
szolgáltatást akkor folytathat, ha a feladat irányításával, vezetésével megbízott tagja, alkalmazottja teljesítette az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében az
átmeneti és alkalmi jelleget a szolgáltatás idõtartamára, gyakoriságára, rendszerességére és folytonosságára tekintettel
a nyilvántartást vezetõ szervezet esetenként állapítja meg.
175/D. § (1) A 175/A. § (1) bekezdése szerinti engedély
megadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás megindításához szükséges kérelmet az adópolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
közleményben meghatározott címen, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnél vagy a kincstár területi szervénél
lehet elõterjeszteni.
(2) Az eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének
és folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárást – 60 nap
azzal, hogy – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvénytõl eltérõen
– ha a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a rá irányadó
ügyintézési határidõn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett tevékenység megkezdésének,
illetve folytatásának joga, és a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvénynek a hatóság mulasztására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
(3) Ha a kérelmezõ az eljárás – ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének és
folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárást – iránti
kérelmét hibásan, hiányosan vagy nem az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
mellékletekkel csatolva terjeszti elõ, a kérelmezõt a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a kérelem elõterjesztését
követõ 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel.
(4) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az engedély
megadásával egyidejûleg hivatalból igazolványt állít ki.
(5) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet határozata
ellen a kérelmezõ az adópolitikáért felelõs miniszterhez
címzett fellebbezéssel élhet.
(6) Az engedély kiadásával, visszavonásával, valamint
az igazolvány pótlásával, cseréjével, a nyilvántartásban
szereplõ adatok módosításával összefüggõ, továbbá a tevékenységek határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárásért jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
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175/E. § (1) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet
a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ személyekrõl nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl – a természetes személy következõ adatait és az alábbi tényeket tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím, levelezési cím,
c) telefonszám, elektronikus elérhetõség,
d) hatósági igazolvány száma, a kiadás idõpontja,
e) a szakképesítést igazoló oklevél száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
f) egyéb szakképesítések megnevezése, az ezen képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
g) az államilag elismert idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga típusa, valamint fokozata.
(3) A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértõ
vagy okleveles adószakértõ neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles
adószakértõi igazolványának száma, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplõ adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait,
illetve a nyilvántartásban szereplõ nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium honlapján a nyilvántartást végzõ
szervezet évente – a tárgyévet követõ év március 31-ig –
közzéteszi, továbbá a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet
honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános adatait nyilvánosságra hozza.
(4) A nyilvántartásból törölt természetes személyek
adatait a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a törlést
követõ 10 évig õrzi meg.”
(9) Az Art. IX. Fejezete az Art. 176/A. §-át követõen
a következõ alcímmel egészül ki:
„A gépi nyugta, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló
pénztárgépekkel, taxaméterekkel szemben támasztott
követelmények
176/B. § (1) Jogszabályban meghatározottak szerinti
adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta kibocsátására
az a pénztárgép, taxaméter felel meg, amelynek forgalmazását a jogszabályban meghatározottak szerint engedélyezték, és amelyet a jogszabályban meghatározottak szerint helyeztek üzembe.
(2) A forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért,
kiterjesztéséért jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) Az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges,
adótitoknak minõsülõ adatokról az állami adóhatóság tájékoztatja az engedélyezõ hatóságot.
(4) Az engedélyezõ hatóság honlapján folyamatosan
nyilvánosságra hozza
a) az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezõ
pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, engedély-
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számát és az engedély kiállításának dátumát, valamint
a forgalmazó nevét és címét,
b) a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás
okát, a visszavonással érintett pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
c) a forgalmazó jogutód nélküli megszûnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás idõpontját,
d) a forgalmazó jogutóddal történõ megszûnése esetén
a jogelõd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép vagy taxaméter típusát, valamint a forgalmazási engedély engedélyszámát és a forgalmazási engedély átírásának idõpontját.
176/C. § (1) Pénztárgép, taxaméter szervizelését csak
nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes mûszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkezõ mûszerésze útján.
(2) Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a nyilvántartásba vett vagy törölt szervizek, valamint az érvényes és az érvénytelen mûszerészi
igazolványok, plombanyomók adatait.
176/D. § (1) Szerviz az az egyéni vállalkozó vagy szervezet, aki vagy amely a szervizek – állami adóhatóság által
vezetett – nyilvántartásában szerepel.
(2) Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami
adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy szervezet kérelmezheti,
a) akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott
túlfizetéssel csökkentett, összességében számítva (a továbbiakban: nettó módon számítva) a 10 millió forintot, egyéni
vállalkozó esetében nettó módon számítva 1 millió forintot
meghaladó adótartozása,
b) aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
c) aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság
felé szabályszerûen bejelentette.
(3) Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további
feltétele, hogy nem áll szervizelési tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más
szerviz alkalmazásában.
176/E. § (1) A mûszerészi igazolvány a pénztárgépek,
taxaméterek szervizelésére jogosító, az állami adóhatóság
által kiállított igazolvány.
(2) A mûszerészi igazolvány
a) szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álló, és
b) nyilvántartásba vett szerviz alkalmazásában álló vagy
egyéni vállalkozó szervizként nyilvántartott
személy (mûszerész) részére állítható ki, aki nem áll
a kérelmezõn kívül más szerviz alkalmazásában.
(3) A mûszerészi igazolvány az állami adóhatóság tulajdona.
176/F. § (1) A pénztárgép, taxaméter forgalmazásával,
üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket – a kötelezettség
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fennállása alatt és az azt követõ ötödik naptári év végéig –
az állami adóhatóság ellenõrzi.
(2) A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos ellenõrzés során – ha az elektronikus hírközlõ hálózat elérhetetlenségére vonatkozó tény vagy adat merül fel – az állami
adóhatóság kérheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatóságként történõ közremûködését az elektronikus hírközlõ hálózat elérhetõsége kérdésében.
(3) Az állami adóhatóság az üzemeltetõ, a forgalmazó,
a szerviz vagy más személy (1) bekezdés szerinti ellenõrzése során talált pénztárgépet, taxamétert vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, ha a pénztárgéppel, taxaméterrel történõ visszaélés
gyanúját észleli, és a tényállás másként nem tisztázható.
A bevont pénztárgépet, taxamétert az állami adóhatóság annak megállapítása érdekében, hogy a pénztárgép, taxaméter
megfelel a jogszabályban meghatározott mûszaki követelményeknek (a továbbiakban: ellenõrzõ vizsgálat), átadja
a 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság részére. A bevonás
idõszaka alatt az adózó a nyugta kibocsátási kötelezettségét,
ha a jogszabályban meghatározottaknak megfelelõ, adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adására szolgáló
másik pénztárgéppel, taxaméterrel is rendelkezik, annak alkalmazásával, pénztárgép, taxaméter hiányában kézi úton
elõállított nyugtával teljesíti.
(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni, ha a pénztárgép, taxaméter mûködésének jogszabályban meghatározott hírközlõ eszköz és rendszer útján történõ felügyelete során az
állami adóhatóság pénztárgéppel, taxaméterrel történõ
visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem
tisztázható.
(5) Ha az ellenõrzõ vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a pénztárgép, taxaméter a jogszabályban
meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggõ funkciókat és a hiba,
hiányosság nem küszöbölhetõ ki, vagy azt az arra kötelezett az elõírt határidõn belül nem teljesíti, a 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság határozattal elõírja a pénztárgép, taxaméter 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság
részére történõ leadását. A leadott pénztárgépet, taxamétert a 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság megsemmisíti,
errõl az állami adóhatóságot értesíti.”
(10) Az Art. 195. §-a a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az adózó adószámát az állami adóhatóság
a Módtv2-vel megállapított 24/F. § (6) bekezdés a) pontjának hatálybalépését megelõzõen hatályos 24/F. § (6) bekezdés a) pontja szerint jogerõsen törölte, az adózó 2013.
február 15-ig kérheti az adószám törlésrõl hozott határozat
visszavonását. A határidõ elmulasztása esetén igazolási
kérelem benyújtásának nincsen helye. A kérelemhez az
adózó köteles a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöltött kérdõívet csatolni. A kérelem alapján, a kérelem benyújtását
követõ 30 napon belül az állami adóhatóság az adószám
törlésérõl hozott határozatot visszavonja, ha a kérelemmel
egyidejûleg az adózó a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöl-

124

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

tött kérdõívet is benyújtotta. Ha az adószám törlésérõl hozott határozatot a felettes szerv érdemben felülvizsgálta,
a felettes szerv a bíróság által felül nem vizsgált határozatát úgy módosítja, hogy az adószám törlésérõl hozott határozatot megsemmisíti. A határozat visszavonásáról, vagy
megsemmisítésérõl az állami adóhatóság haladéktalanul
értesíti a cégbíróságot. Ha a kérelem alapján az állami
adóhatóság az adószám törlésérõl rendelkezõ határozatot
visszavonja, a visszavonó határozat ellen fellebbezésnek
nincsen helye.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén
az állami adóhatóság – ha a kérelem alapján az adószám
törlésérõl rendelkezõ határozatot visszavonja – a 24/F. §
(1) bekezdés szerinti kockázatelemzési eljárást a kérelem
benyújtását követõ egy éven belül folytatja le.
(3c) Az adószám törlésérõl rendelkezõ határozat (3a)
bekezdés szerinti visszavonása esetén az adószám törlésérõl rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl a visszavonó határozat jogerõre emelkedéséig esedékes bevallási
kötelezettségnek a visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belüli teljesítése (pótlása) esetén bevallás késedelme miatt az adóhatóság mulasztási
bírságot nem szab ki.”
(11) Az Art. a következõ 196. és 197. §-sal egészül ki:
„196. § (1) E törvénynek az adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásba vételére vonatkozóan az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jén,
illetve azt követõen induló ügyben kell alkalmazni.
A 2013. június 30-án folyamatban lévõ ügyek tekintetében
az eljárás megindításakor hatályban lévõ rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(2) Az adópolitikáért felelõs miniszter által 2013. július 1. elõtt kibocsátott és 2013. június 30-án érvényben
lévõ adótanácsadói, adószakértõi és okleveles adószakértõi engedélyhez – az azon feltüntetett érvényességi idõn
belül – ugyanazok a jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mint a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által
2013. július 1-én és azt követõen kibocsátott engedélyhez.
197. § Az adópolitikáért felelõs miniszter a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság rendelkezésére bocsátja az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény
megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság hatáskörébe utalt feladattal kapcsolatosan az adópolitikáért felelõs miniszter által kezelt
adatokat, dokumentumokat, információkat, olyan formában
és ütemezésben, hogy azok alapján a nyilvántartásba vételt
végzõ hatóság 2013. július 1-jével megkezdhesse az e törvényben szabályozott feladatai ellátását.”
(12) Az Art. a következõ 198. §-sal egészül ki:
„198. § Az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
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egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 176/B. §-nak való megfelelés
elõsegítése érdekében az adópolitikáért felelõs miniszter
jogszabályban meghatározottak szerint támogatást nyújt
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenõrzõ egységgel rendelkezõ pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez és a pénztárgép jogszabályban meghatározott adóügyi ellenõrzõ egységgel való ellátásához.”

44. §
Az Art.
a) 175. § (1) bekezdésében az „adókötelezettségek teljesítéséhez” szövegrész helyébe az „adókötelezettségek,
valamint adótörvényben, vagy adótörvény felhatalmazása
alapján kiadott rendeletben meghatározott más kötelezettség teljesítéshez, illetve kérelem benyújtásához” szöveg,
b) 175. § (13) és (28) bekezdésében az „Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy” szövegrész helyébe a „Felhatalmazást kap az adópolitikáért
felelõs miniszter, hogy” szöveg,
c) 175. § (17) bekezdésében a „a (16) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az adótanácsadói, adószakértõi,
illetve okleveles adószakértõi tevékenység végzéséhez
szükséges” szöveg
lép.

45. §
Hatályát veszti az Art.
a) 96. § (4) bekezdése,
b) 175. § (16) és (19)–(22) bekezdése.

23. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
46. §
(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám.) 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiutaló)
„b) az (1) bekezdés b) pontja szerint kapott adatok
alapján a beérkezést követõ 8 munkanapon belül kincstári letéti Start-számlát nyit, amelyen az elsõ utalási
összeget a gyermek születésének napjától, valamint
a gyermek jogosultsága esetén – ha Start-számlával nem
rendelkezik – a második utalási összeget a hetedik életéve betöltésének napjától, és a harmadik utalási összeget a tizennegyedik életéve betöltésének napjától –
a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás alapján, visszamenõle-
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gesen – nyilvántartja mindaddig, amíg a szülõ, vagy
a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján – 16. életévének
betöltését követõen – a gyermek azt Start-számlára nem
helyezi, vagy ameddig a (7) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult nem él,”
(2) A Fétám. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha a gyermek Start-számlával rendelkezik, a második és a harmadik utalási összeget – a gyermek hetedik
vagy tizennegyedik születésnapjától az utalást megelõzõ
napig felszámított, az ötéves állampapír hozamával egyezõ, az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. által az utalást
megelõzõ napon közzétett mértékû kamattal növelten –
a kiutaló a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás beérkezését követõ 30 napon belül – felróható késedelem esetén az utalás
összege után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten – utalja a számlavezetõhöz.”
(3) A Fétám. „Vegyes rendelkezések” alcíme a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A gyámhatóság adatot szolgáltat a kincstár részére azon gyermekek természetes személyazonosító adatairól, továbbá – ha az ismert – adóazonosító jelérõl, akik
a tárgyévben a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján,
jogerõs határozat alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak, illetve átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermekek voltak. Az adatszolgáltatást a
tárgyévet követõ év március 20-áig kell elektronikus úton
teljesíteni.”
(4) A Fétám. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a 6. § (5) bekezdése szerinti irat, valamint
a 7. § (1) bekezdés b) pontja és a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás egységes tartalmi és formai követelményeit rendeletben határozza meg.”

24. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról
és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása
47. §
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/A. §-a a következõ
(38) és (39) bekezdéssel egészül ki:
„(38) A Hpt. szerinti önkéntes intézményvédelmi alaphoz csatlakozott hitelintézet csökkentheti az (1)–(7) bekezdés szerint fizetendõ különadó összegét az önkéntes intézményvédelmi alapba az adóévben befizetett összeggel,
ha az önkéntes intézményvédelmi alap és tagjai együttesen
megfelelnek a Hpt. 76/A. § (8) bekezdése szerinti követelményeknek. A különadó megfizetése alól e bekezdés
szerint mentesülõ összeg kizárólag az önkéntes intézményvédelmi alap létesítõ okiratában meghatározott intézményvédelmi célokra használható fel.
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(39) A Hpt. 80. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott, készpénz-elszámolási mûveletekért felelõs hitelintézet csökkentheti a különadó alapját képezõ módosított
mérlegfõösszeg összegét az általa, mint levelezõ tartalékköteles hitelintézet által a Magyar Nemzeti Banknál vezetett forint pénzforgalmi számláján elhelyezett levelezett
tartalékköteles hitelintézetek kötelezõ jegybanki tartalékával.”

25. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységrõl,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló
2007. évi LXXV. törvény módosítása
48. §
(1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 1. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A törvény hatálya kiterjed)
„h) a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó
hatóságra (a továbbiakban: közfelügyeleti hatóság).”
(2) A Kkt. 149. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„149. § (1) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ ellátásának biztosítása
céljából a kamara a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét minõségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenõrzi (a továbbiakban: kamarai minõségellenõrzés).
(2) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó
kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek tevékenységét a közfelügyeleti hatóság minõségbiztosítási
rendszer keretében folyamatosan ellenõrzi (a továbbiakban: minõségellenõrzés). A minõségellenõrzés lefolytatására az itt nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(3) A Kkt. 159. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A kamarai tag minõségellenõrök nyilvántartása a
minõségellenõrök 33. § (1) bekezdésében meghatározott
adatait tartalmazza.”
(4) A Kkt. a következõ alcímmel és 173/B. és 173/C. §-sal
egészül ki:
„A minõségellenõrzés lefolytatása
173/B. § (1) Minõségellenõrzést kell lefolytatni legalább 3 évente a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamba nem
számít bele az az idõszak, amelyben a kamarai tag könyvvizsgáló szüneteltette a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
(3) A minõségellenõrzés tekintetében a közfelügyeleti
hatóság jár el.
(4) Rendkívüli minõségellenõrzést kell lefolytatni, ha azt
a) a kamara fegyelmi megbízottja, fegyelmi bizottsága,
szakértõi bizottsága kezdeményezi,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég saját magával szemben kéri.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerint lefolytatott minõségellenõrzés díjköteles, amelynek mértékét a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(6) A közfelügyeleti hatóság nevében a minõségellenõrzést végzõ személyre (a továbbiakban: ellenõr) a következõ feltételeknek kell teljesülniük:
a) az ellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont könyvvizsgáló cég között a minõségellenõrzési eljárás alatt nem áll
fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott legutolsó minõségellenõrzés által
lefedett idõszakot követõen sem álltak,
b) az ellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont kamarai
tag könyvvizsgáló és annak közeli hozzátartozója között
nem áll fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a kamarai tag könyvvizsgálónál lefolytatott legutolsó minõségellenõrzés által lefedett idõszakot követõen sem álltak,
c) az ellenõr és az ellenõrzés alá vont kamarai tag egymásnak nem közeli hozzátartozói,
d) az ellenõrrel szemben az a)–c) pontban támasztott követelmények az ellenõr közeli hozzátartozója tekintetében
is teljesülnek,
e) legalább két év eltelt annak megszûnésétõl számítva,
hogy az ellenõr az ellenõrzés alá vont jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel
tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegû
jogviszonyban volt.
(7) A közfelügyeleti hatóság az ellenõrzés lefolytatása
érdekében elõzetesen adatokat, információkat, iratokat
kérhet be.
(8) Az ellenõr az ellenõrzést a közfelügyeleti hatóság elnöke által kiadott megbízólevél birtokában folytathatja le.
A megbízólevél tartalmazza az ellenõr nevét, az ellenõrzés
alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég
azonosító adatait, valamint azt, hogy mely idõszak tekintetében kell az ellenõrzést lefolytatni.
(9) Az ellenõr az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtõl minden olyan iratot,
adatot, információt, nyilatkozatot megkérhet, az ellenõrzés alá vont minden olyan munkafolyamatát megvizsgálhatja, amely az ellenõrzés lefolytatásához szükséges. Az
ellenõr az ellenõrzés során jogosult az ellenõrzés alá vont
kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég helyiségeibe belépni, iratairól, adathordozóiról, nyilvántartásairól
másolatot készíteni, illetve készíttetni.
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(10) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég jogosult az ellenõr személyazonosságáról és megbízásáról meggyõzõdni.
(11) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló,
könyvvizsgáló cég az ellenõrzés során köteles az ellenõrrel együttmûködni, a helyszíni ellenõrzés feltételeit biztosítani.
(12) Ha a közfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy az
adott minõségellenõrzés lebonyolításához szakértõ igénybevétele szükséges, a minõségellenõrzésbe az ellenõr irányítása mellett szakértõként a (6) bekezdés e) pontjában
foglaltaknak megfelelõ kamarai minõségellenõrök is bevonhatók.
173/C. § (1) A minõségellenõrzésrõl az ellenõr záró jelentést készít.
(2) A záró jelentést az ellenõrzés befejezésétõl számított
tizenöt napon belül kell elkészíteni.
(3) A záró jelentést az ellenõrzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek.
(4) A záró jelentésre az átvételétõl számított tizenöt napon belül az ellenõrzés alá vont írásban észrevételt tehet,
amelyet a közfelügyeleti hatósághoz kell benyújtani.
(5) A hatóság a záró jelentés és a (4) bekezdés szerinti
észrevétel alapján határozatot hoz a minõségellenõrzés
eredményének minõsítésérõl, az ellenõrzés alá vont részére a minõsítés alapján elõírt kötelezettségekrõl, valamint
az indokolt intézkedés alkalmazásáról.
(6) A minõségellenõrzés során hozott jogerõs határozatban foglalt kötelezettségeket az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
ellátása során teljesítenie kell.
(7) A minõségellenõrzéssel összefüggésben a következõ intézkedések alkalmazhatók:
a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az elõírásoknak nem megfelelõ gyakorlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése.
(8) Ha az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét a (6) bekezdés szerinti
kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, ellene a hatóság a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményez.
(9) A közfelügyeleti hatóság a közérdeklõdésre számot
tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nem megfelelt eredménnyel zárult minõségellenõrzése
esetén fegyelmi eljárást kezdeményez a kamaránál. A fegyelmi eljárás kezdeményezésérõl a közfelügyeleti hatóság
indokolt esetben értesíti a Budapesti Értéktõzsde Zrt.-t,
illetve az érintett állami szervet.”
(5) A Kkt. 185. §-a a következõ (4)–(8) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A közfelügyeleti hatóságnak a közfelügyeleti feladatok ellátásáért a kamara közfelügyeleti díjat fizet.
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(5) A közfelügyeleti díj mértéke a kamara tagdíjakból,
hozzájárulási díjakból származó tárgyévi bevételének öt
százaléka.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közfelügyeleti díjat a kamara tárgyév december 31-ig fizeti meg a közfelügyeleti hatóság fizetési számlájára.
(7) A kamara a tárgyévi közfelügyeleti díj vonatkozásában január 31-ig és július 30-ig elõleget köteles fizetni
a közfelügyeleti hatóság fizetési számlájára. Az elõlegek
összege az (5) bekezdés szerinti felügyeleti díj – megelõzõ
évek adatainak figyelembe vételével kalkulált – várható
összegének 50-50%-a. Az elõlegek összege a (6) bekezdés
szerinti kötelezettség teljesítésébe beleszámít.
(8) A közfelügyeleti hatóság jogosult a közfelügyeleti
díj összegének meghatározására, valamint alátámasztására
szolgáló adatok ellenõrzésére.”
(6) A Kkt. 189. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához
a közfelügyeleti hatóság a kamarától, a közfelügyelet hatálya alá tartozó személyektõl, szervezetektõl iratot, adatot,
információt, nyilatkozatot kérhet, valamint e célból betekinthet irataikba, könyveikbe és adathordozóikba.”
(7) A Kkt. 193. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A közfelügyeleti hatóság a közfelügyeleti feladataival kapcsolatos tevékenységét éves munkaterv alapján
végzi.”
(8) A Kkt. 193. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közfelügyeleti hatóság évente nyilvánosságra
hozza az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(4) A közfelügyeleti hatóság közfelügyeleti feladataival
kapcsolatos éves munkatervét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig, az éves munkaterv végrehajtásáról szóló
beszámolót a tárgyévet követõ év március 31-éig az Egységes Kormányzati Portálon hozza nyilvánosságra.”
(9) A Kkt. 193. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyúttal a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A közfelügyeleti hatóságnak az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolójában ki kell térnie
a kamarai minõségbiztosítási rendszer vizsgálata és értékelése, továbbá a minõségellenõrzés során tapasztalt fõbb
hiányosságokra, és a megtett intézkedésekre.
(7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséhez a hatóság kérésére a kamara 15 napon belül kiadja
a feladat ellátásához szükséges iratokat, dokumentumokat.”
(10) A Kkt. 194. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kamara azon határozatait, amelyekre a közfelügyelet kiterjed, továbbá a kamara alapszabályát és önkormányzati szabályzatait – azok elfogadásától számított
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15 napon belül – köteles megküldeni a közfelügyeleti
hatóságnak.”
(11) A Kkt. 199. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a kamara mûködésének törvényessége másképpen
nem állítható helyre, akkor e tény megállapításától számított 30 napon belül a miniszter – a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint – a bírósághoz fordul. A bíróság)
„b) felfüggesztheti a kamara testületi szerveinek és tisztségviselõinek mûködését és a kamara irányítására, – a felfüggesztés tartamára – a kamara tagjai közül felügyelõ biztost rendelhet ki.”
(12) A Kkt. 199. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõ biztos díjazását és költségtérítését a bíróság állapítja meg. A felügyelõ biztos díját és költségtérítését a kamara viseli.”
(13) A Kkt. a következõ XV/A. Fejezettel egészül ki:
„XV/A. Fejezet
A kamara feletti
közfelügyeleti törvényességi felügyelet
200/A. § (1) A kamara felett a közfelügyeleti törvényességi felügyeletet a közfelügyeleti hatóság gyakorolja.
(2) A közfelügyeleti hatóság ellenõrzi, hogy a kamara
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásának engedélyezése, a kamarai tagok és
a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele, a szakmai
standardok megalkotása, a kötelezõ szakmai továbbképzés, a kamarai minõségbiztosítás és a fegyelmi eljárások
tekintetében hozott döntései nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati szabályzatokat.
(3) A közfelügyeleti törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
200/B. § (1) Ha a közfelügyeleti hatóság a közfelügyeleti törvényességi felügyelet gyakorlása során szabálytalanságot tapasztal, a szabálytalanság megállapításától
számított 30 napon belül a törvényesség helyreállítására
felhívja a kamara elnökét.
(2) Ha a kamara mûködésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, akkor e tény megállapításától
számított 30 napon belül a közfelügyeleti hatóság – a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint – a bírósághoz fordul. A bíróság
a) megsemmisítheti a kamara testületi szervének jogsértõ határozatát, és új határozat hozatalát rendelheti el,
b) felfüggesztheti a kamara testületi szerveinek és tisztségviselõinek mûködését és a kamara irányítására – a felfüggesztés tartamára – a kamara tagjai közül felügyelõ
biztost rendelhet ki.
(3) A felügyelõ biztos köteles a mûködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni
a kamara küldöttgyûlését. Ha a küldöttgyûlés a mûködés
törvényességét helyreállította, a bíróság a kamara más tes-
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tületi szervének és tisztségviselõinek mûködésére vonatkozó felfüggesztést megszünteti.
(4) Nem rendelhetõ ki felügyelõ biztosként az, aki a kamarában nem viselhet tisztséget.
(5) A felügyelõ biztos a tevékenységérõl és annak eredményérõl tájékoztatja a bíróságot, valamint a közfelügyeleti törvényességi felügyeletet ellátó közfelügyeleti hatóságot.
(6) A felügyelõ biztos díjazását és költségtérítését a bíróság állapítja meg. A felügyelõ biztos díját és költségtérítését a kamara viseli.”
(14) A Kkt. XVI. Fejezete a következõ alcímmel egészül ki:
„Felhatalmazó rendelkezések
228. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a
könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelõs
szervezetet rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggõ – törvényben
nem szabályozott – tevékenységeket rendeletben szabályozza.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kamarai tag
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég saját magával szemben kért rendkívüli minõségellenõrzésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat és a díj fizetésének részletes szabályait rendeletben szabályozza.”

49. §
A Kkt.
a) 46. § (1) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti hatósággal” szöveg,
b) 152. § (1) bekezdés i) pontjában a „minõségellenõrzés” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzés”
szöveg,
c) 159. § (1) bekezdésben a „minõségellenõrzéseket”
szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzéseket”
szöveg,
d) 160. § (1) bekezdés b) pontjában a „minõségellenõrzési” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzési”
szöveg,
e) 160. § (1) bekezdés d) pontjában a „minõségellenõrzéssel” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzéssel” szöveg,
f) 160. § (2) és (3) bekezdésben a „minõségellenõrzésben” szövegrészek helyébe a „kamarai minõségellenõrzésben” szöveg,
g) „A minõségellenõrzés lefolytatása” alcímének címe helyébe „A kamarai minõségellenõrzés lefolytatása”
szöveg,
h) 165. § (1) bekezdésében a „Minõségellenõrzést”
szövegrész helyébe a „Kamarai minõségellenõrzést”
szöveg,
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i) 166. § (2) bekezdés a) pontjában, 180. § (1), (3) és
(4) bekezdésében, 182. § (1) és (2) bekezdésében, 183. §
(1) bekezdésében, 184. § (1) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrész helyébe a
„közfelügyeleti hatóság” szöveg,
j) 180. § (2) bekezdésében, 181. §-ban a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrészek helyébe a
„közfelügyeleti hatóság” szöveg,
k) 183. § (2) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságon” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti hatóságon” szöveg,
l) 189. § (1) és (2) bekezdésében, 195. § (1) bekezdésében, 196. §-ban, 197. §-ban a „bizottság” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
m) 189. § (1) bekezdés b) pontjában a „nemzeti standardok” szövegrész helyébe a „nemzeti standardok (a továbbiakban együttesen: szakmai standardok)” szöveg,
n) 194. § (1) bekezdésében a „bizottsággal” szövegrész
helyébe a „közfelügyeleti hatósággal” szöveg,
o) 195. § (1) bekezdésében a „kialakulásának megelõzése érdekében” szövegrész helyébe a „kialakulásának
megelõzése érdekében a kamarától,” szöveg,
p) 195. § (2) bekezdésében a „bizottság” szövegrészek
helyébe a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
q) 196. § c) pontjában a „törvényességi felügyeleti”
szövegrész helyébe „miniszteri törvényességi felügyeleti”
szöveg,
r) XV. Fejezetének címe helyébe az „A kamara feletti
miniszteri törvényességi felügyelet” szöveg,
s) 198. § (1) bekezdésében, 199. § (5) bekezdésben
a „törvényességi felügyeletet” szövegrész helyébe a „miniszteri törvényességi felügyeletet” szöveg,
t) 198. § (3) és (4) bekezdésében, 200. §-ban a „törvényességi felügyelet” szövegrész helyébe „miniszteri törvényességi felügyelet” szöveg,
u) 198. § (2) bekezdésében a „kamara szerveinek” szövegrész helyébe a „kamara szerveinek a 200/A. § (2) bekezdésében nem szereplõ” szöveg
lép.

50. §
Hatályát veszti a Kkt.
a) 149. § (3) bekezdése,
b) 159. § (2) bekezdése,
c) 159. § (4) bekezdésében a „, illetve a független ellenõr” szövegrész,
d) 160/A. §-a,
e) 164/A. §-a,
f) 165. § (2) bekezdése,
g) 165. § (3) bekezdésében az „és (2)” szöveg,
h) 167/A. §-a,
i) 172/A. §-a,
j) „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” alcíme,
k) 186–188. §-a,
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l) 189. § (3) bekezdése,
m) „A bizottság tagjai” alcíme,
n) 190–192. §-a,
o) „A bizottság mûködése” alcíme,
p) 193. § (2) bekezdése
q) 193. § (5) bekezdése,
r) 195. § (3) bekezdése.

26. Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosítása
51. §
(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történõ megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták,
számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adóalany –
jogszabály szerint – rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére, amely adatokat az állami
adóhatóság kizárólag az Art. szerinti adózók ellenõrzéséhez, ellenõrzésre történõ kiválasztásához használhatja fel
az adó megállapításához való jog elévülési idején belül.
Jogszabály elõírhatja, hogy a nyugta-kibocsátási kötelezettség kötelezõ gépi kiállítással történõ megvalósítására
szolgáló pénztárgép mûködését az állami adóhatóság hírközlõ eszköz és rendszer útján felügyelje. Ebben az esetben az adatszolgáltatás – jogszabály szerint – az állami
adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységének azonosítóit nem kapcsolhatja
össze a pénztárgép üzemeltetõjének adataival. A közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alól az állami adóhatóság – az elektronikus hírközlõ hálózat hiányára tekintettel – jogszabály szerint,
kérelemre egyedi mentesítést adhat. Az egyedi mentesítés iránti kérelem elbírálása során a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság szakhatóságként mûködik közre az
elektronikus hírközlõ hálózat elérhetõsége kérdésében.”
(2) Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap
arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a számla és a nyugta kiállításának módjára vonatkozó szabályokat, ideértve a nyugtakibocsátási kötelezettség
kötelezõ gépi kiállítással történõ megállapítását is,”
(3) Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdése a következõ d)–i)
ponttal egészül ki:
(Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap
arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítására vonatkozó szabályokat,
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e) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgéppel rögzített adatok állami adóhatóság felé
történõ adatszolgáltatásának és az állami adóhatóság által
a pénztárgépek mûködése felett gyakorolt felügyeletnek
a szabályait, a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított
adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítés szabályait,
f) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgép, taxaméter forgalmazása engedélyezésének
szabályait – ide értve az engedélyezésre hatáskörrel rendelkezõ szerv kijelölését is –, a forgalmazási engedély kiadásának mûszaki és személyi követelményeit, a forgalmazási
engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
g) a pénztárgép, taxaméter szervizelésének és üzemeltetésének szabályait, a szervizek nyilvántartására és a nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére, a mûszerészi igazolványra, annak kiadására, érvényességére és
visszavonására vonatkozó szabályokat,
h) a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos kötelezettségek ellenõrzésére vonatkozó szabályokat,
i) a számlázási funkcióval rendelkezõ programokkal
szembeni követelményeket és a számlázási funkcióval
rendelkezõ programok értékesítésére és használatára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.”

27. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény
módosítása
52. §
A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 5. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelõzõ naptári évben az összesített adóalapja
– ha az adóelszámolás hónapja 2013-ra esik, akkor a 2012.
évben az összes biztosítási díja – a 8 milliárd forintot nem
érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja – (1) bekezdés a) és b) pontjában említett adóköteles biztosítási
szolgáltatás utáni – adóalapjának
– 100 millió forintot meg nem haladó része után az
(1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 25%-a,
– 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot
meg nem haladó része után az (1) bekezdés szerinti
– az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 50%-a,
– 700 millió forintot meghaladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték.”
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28. A pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi
CXVI. törvény módosítása
53. §
(1) A pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi
CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. §-a a következõ
szöveggel lép hatályba:
„2. § E törvény alkalmazásában
1. átutalás: a fizetõ fél rendelkezése alapján végzett
olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetõ
fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, ideértve a hatósági átutalást és az átutalási végzés
alapján történõ átutalást is;
2. befektetési szolgáltatás: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerinti
szolgáltatások;
3. befektetési vállalkozás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés
10. pontja szerinti vállalkozás;
4. beszedés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.)
2. § 2. pontja szerinti fizetési mûvelet;
5. jutalék- és díjbevételek: az illetékmegállapítási idõszakban levont – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 2. számú melléklet szerinti – jutalék és díj összege, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési
számláját megterheli, vagy amelyet a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz rendelkezésre bocsátására, használatára
tekintettel az ügyfélnek számít fel, ide nem értve a visszatérítésre kerülõ jutalék- és díjbevételeket, illetve a 3. §
(4) bekezdés b), e) és h) pontjához kapcsolódóan elszámolt
jutalék- és díjbevételek összegét, valamint a számvitelrõl
szóló 2000. évi C. törvény szerinti közvetített szolgáltatásként továbbhárításra kerülõ jutalék- és díjbevételeket;
6. fizetési mûvelet: a fizetõ fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási
végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely Pft. 63. §-ban szabályozott fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizetõ fél és a kedvezményezett
közötti jogviszonytól, ideértve a kölcsöntörlesztést, a jutalék- és díjbevételek felszámítására irányuló mûveletet, a
pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet,
vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ
útján kezdeményezett fizetõeszköz útján történõ eladását,
illetve a készpénzkifizetést készpénz-helyettesítõ fizetési
eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére
történik;
7. fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontja szerinti számla,
azzal, hogy a pénzforgalmi szolgáltató fióktelepét úgy kell
tekinteni, mint amely önálló fizetési számlával rendelkezik;
8. fizetõ fél: a Pft. 2. § 9. pontja szerinti jogalany;
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9. kedvezményezett: a Pft. 2. § 12. pontja szerinti jogalany;
10. készpénzátutalás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 2. számú melléklet I. alcím 16. pontja szerinti
fizetési mód;
11. kiemelt közvetítõi tevékenység: a Hpt. szerint meghatározott kiemelt közvetítõi tevékenység;
12. korlátozott rendeltetésû fizetési számla: a Pft. 21. §
(2) bekezdése, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 67/B. §-a alapján lekötött pénzösszeg, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.
évi CLXXIV. törvény, a nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó
számlák, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 81. § (1) bekezdésében meghatározott számlák és az azokkal összefüggésben vezetett
elosztási számlák, a Kormány rendelete szerinti fedezetkezelõi számlák, valamint a letéti típusú számlák;
13. kölcsöntörlesztés: az a mûvelet, amelynek során
a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfele nála vezetett fizetési
számláját kölcsönszerzõdés alapján fennálló követelése
részbeni vagy teljes kielégítése céljából megterheli;
14. nemzetgazdasági számlák: a központi költségvetés
központi kezelésû elõirányzataihoz kapcsolódó bevételi,
kiadási, lebonyolítási és egyéb pénzforgalmi számlák, valamint a költségvetés finanszírozásával kapcsolatos kincstári számlák;
15. pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás;
16. pénzforgalmi szolgáltató: a Pft. 2. § 22. pontjában
meghatározott jogalany, ideértve a külföldi székhelyû
hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepét is;
17. pénzváltási tevékenység: a Hpt. szerint meghatározott pénzváltási tevékenység;
18. teljesítési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti
összeggel csökkenti, a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a készpénzátutalás tárgyát képezõ pénzösszeget
a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának rendelkezésére bocsátja, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult
hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt
közvetítõ által fizetõeszköz útján történõ eladás esetén
a pénzeszköz eladásának napja, jutalék- és díjbevételek esetén a jutalék- és díj megfizetésének napja, kölcsöntörlesztés
esetén az ügyfél fizetési számlája megterhelésének napja,
minden más esetben a fizetési (lekötési) megbízás napja;
19. ügyfél: a Pft. 2. § 28. pontjában meghatározott,
a pénzforgalmi szolgáltatótól eltérõ jogalany, a készpénzhelyettesítõ fizetési eszköz birtokosa, a pénzváltási tevé-
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kenységet igénybe vevõ személy, a kölcsöntörlesztés esetén a kölcsöntörlesztés kötelezettje;
20. ügyfélszámla: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § 130. pontja szerinti számla.”
(2) A Pti. 3. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által
az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerzõdés alapján
nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott
fizetési mûveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizetõ
fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján
kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés
fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére
jogosult kiemelt közvetítõ útján kezdeményezett fizetõeszköz útján történõ eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint
a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles
továbbá a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítõ fizetési
eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére
történik.
(2) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában pénzügyi
tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan,
az (1) bekezdésben meghatározott fizetési mûveletekkel
egy tekintet alá esõ olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak
minõsülõ fizetési mûvelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést
a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi
tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési
mûveletet a fizetõ fél fizetési számlájának egyenlege vagy
a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.
(4) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkeztet
pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérõ
számlák között végrehajtott fizetési mûvelet, ha a fizetõ fél
és a kedvezményezett személye megegyezik, vagy ha a
terhelendõ és a jóváírandó számla tulajdonosainak köre
legalább részben azonos,
b) az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással
kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési mûvelet,
ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési mûveletet abban az esetben, ha
1. a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató
– az adózás rendjérõl szóló törvény szerint meghatározott –
kapcsolt vállalkozásának minõsülõ befektetési vállalkozás
nyújtja, vagy
2. a pénzforgalmi szolgáltató és a befektetési szolgáltatást nyújtó fél ugyanazon, a Hpt. szerinti önkéntes intézményvédelmi alap tagja,
feltéve mindkét esetben, hogy a fizetõ fél, valamint
a kedvezményezett személye megegyezik,
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c) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési mûvelet,
d) a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.2. e) pontjában
meghatározott csoportfinanszírozás, feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti,
e) a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve
külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény,
befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelõ, központi
szerzõdõ fél, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére megvalósított fizetési mûvelet,
f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási
és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére
a kincstár által megvalósított fizetési mûvelet, továbbá
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képezõ kifizetésekkel kapcsolatos, kincstár által végrehajtott fizetési mûvelet,
g) a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mûvelet, ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési mûveletet is,
h) a korlátozott rendeltetésû fizetési számláról végrehajtott fizetési mûvelet,
i) a kincstárban vezetett, európai uniós támogatásokkal
és elszámolásokkal, továbbá nemzetközi szervezetekkel
történõ elszámolásokkal kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési mûvelet,
j) az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint
mentesített központi kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos fizetési mûvelet,
k) a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett fizetési számlák és az azokhoz kapcsolódóan
nyitható alszámlákon megvalósuló fizetési mûvelet,
l) a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó
szervezett földgázpiacon és napi földgáz- és kapacitás kereskedelmi piacon, valamint a villamos energiáról szóló
törvény hatálya alá tartozó szervezett villamosenergiapiacon megkötött ügyletek pénzügyi elszámolása során
végrehajtott fizetési mûvelet.”
(3) A Pti. 3. § (4) bekezdés f) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget]
„f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási
és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére a kincstár által megvalósított fizetési mûvelet, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény szerint járulékalapot képezõ kifizetésekkel kapcsolatos, kincstár által az Áht. 79. § (1) bekezdése
alá tartozó körben végrehajtott fizetési mûvelet,”
„k) a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett nemzetgazdasági számlák és az azokhoz
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kapcsolódóan nyitható alszámlákon megvalósuló fizetési
mûvelet,”
(4) A Pti. 5. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„5. § A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, a fizetõ fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
b) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény
útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény,
c) készpénzátutalás esetén a készpénzátutalást teljesítõ
pénzforgalmi szolgáltató,
d) okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén a nyitó
pénzforgalmi szolgáltató,
e) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója,
f) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
g) kölcsöntörlesztés esetén a fizetési számlát vezetõ
pénzforgalmi szolgáltató,
h) az a) pont hatálya alá nem tartozó készpénzkifizetés
esetén az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénzhelyettesítõ fizetési eszköz fedezetéül szolgáló hitelkeretet
rendelkezésre tartja,
i) pénzváltási tevékenység esetén a fizetõeszköz útján
történõ eladást kezdeményezõ pénzváltási tevékenység
végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ,
j) jutalék- és díjbevételek esetén a jutalék- és díj felszámítására jogosult pénzforgalmi szolgáltató
köteles teljesíteni.”
(5) A Pti. 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. § (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja
a) a b)–g) pont szerinti kivétellel az az összeg, amellyel
a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját –
a fizetõ fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli,
b) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban
szereplõ pénzösszeg,
c) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény
útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg,
d) kölcsöntörlesztés esetén az az összeg, amellyel a
pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját megterheli,
e) készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz útján történõ
készpénzkifizetés esetén a kifizetett összeg,
f) a pénzváltási tevékenység végzésre jogosult hitelintézet, valamint pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt
közvetítõ útján történõ pénzváltási tevékenységnél az eladott fizetõeszköz összege,
g) jutalék- és díjbevételek esetén az az összeg, amellyel
a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját
megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítõ fizetési
eszközre tekintettel felszámít.
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(2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés, jutalék és díjbevétel felszámítás és pénzváltási
tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti összeget a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon
kell forintra átszámítani.”

29. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény módosítása
54. §
(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 2. §-a a következõ 19. és 20. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában)
„19. kedvezményezett foglalkoztatott: az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462/B. § (2) bekezdése,
462/C. §-a és 462/D. §-a szerinti személy;
20. kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után
érvényesíthetõ kedvezmény: kedvezményezett foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb
személyenként 100 ezer forint a foglalkoztatás elsõ
két évében. A kedvezmény részmunkaidõs foglalkoztatás
esetén legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidõ és
a teljes munkaidõ arányában csökkentett része után érvényesíthetõ. E törvény alkalmazásában részmunkaidõs foglalkoztatásnak minõsül az a foglalkoztatás, amelynek
munkaszerzõdésben meghatározott idõtartama nem éri el
a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidõt.”
(2) A Katv. 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választás
állami adóhatósághoz december 31-éig történõ bejelentése
esetén a bejelentést követõ naptári év elsõ napjával jön létre. Az állami adóhatósághoz december 31-ét követõen történõ bejelentés esetén a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a bejelentés hónapjának elsõ napjától kezdõdik.
A bejelentést legkorábban az adóévet megelõzõ év december 1-jétõl, legkésõbb az adóév január 15-éig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet
megtenni. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
(2) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – azon adóév utolsó napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz, hogy adókötelezettségeit
nem e törvény szabályai szerint teljesíti. A bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétõl, legkésõbb az adóév
december 20-áig lehet megtenni. A határidõ elmulasztása
esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti választás állami adóhatósághoz december 31-éig történõ bejelentése a bejelentést követõ
naptári év január 15-éig, a december 31-ét követõen történõ
bejelentés az adóév január 15-éig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható, azzal,
hogy a határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye. A bejelentés visszavonása esetén
a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre.”
(3) A Katv. 19. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszûnik)
„d) az adóalany átalakulását megelõzõ nappal, ide nem
értve a társasági formaváltást;”
(4) A Katv. 20. § (1)–(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A kisvállalati adó alapja a (2)–(16) bekezdésre
figyelemmel:
a) az adózó pénzforgalmi szemléletû eredményének
b) személyi jellegû kifizetésekkel
növelt összege, de legalább a b) pont szerinti összeg.
(2) A III. Fejezet alkalmazásában az adózó pénzforgalmi
szemléletû eredménye a pénzeszközök Szt. szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve
a pénzeszközök tárgyévet megelõzõ üzleti évben kimutatott
összegével, korrigálva a (4)–(16) bekezdés szerinti tételekkel. A kisvállalati adóalanyiság elsõ adóévében a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezõ, az Szt. hatálya alá nem tartozó, bevételi nyilvántartást vezetõ egyszerûsített vállalkozói
adóalany pénzforgalmi szemléletû eredménye a pénzeszközök Szt. szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi
összege, csökkentve a pénzeszközök Szt. 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitó mérlegben kimutatott összegével, korrigálva a (4)–(16) bekezdés szerinti tételekkel. Az ügyvédi
iroda az e rendelkezésben foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy nem minõsül pénzeszköznek az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz.
(3) A III. Fejezet alkalmazásában személyi jellegû kifizetésnek azon személyi jellegû ráfordítás minõsül, amely
a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben (ide nem
értve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezmény éves összegét). A tag esetében személyi
jellegû kifizetésként (Tbj. szerint járulékalapot képezõ
összes jövedelemként) a minimálbér 112,5%-át kell figyelembe venni, ha a tagra jutó személyi jellegû ráfordítás ennél alacsonyabb. E bekezdés alkalmazásában
a) minimálbér a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontja szerinti minimálbér,
b) tag a Tbj. szerinti társas vállalkozó
azzal, hogy a tagra jutó személyi jellegû kifizetés meghatározása során nem kell figyelembe venni a minimálbér
112,5%-át arra az idõszakra, amelyre a társas vállalkozónak nem keletkezik a Tbj. 27. § (2) bekezdése szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége.”
(5) A Katv. 20. § (5) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(5) A pénzforgalmi szemléletû eredményt növeli
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a) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése,
visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor a
pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként
elszámolt összeg arányos része,
b) a hitel vagy kölcsön nyújtása,
c) a saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír beváltása, törlesztése esetén a beváltott, eladott értékpapírok kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként elszámolt
összeg arányos része,
d) a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentõ befektetés vásárlása,
e) a tõkekivonás (különösen jegyzett tõke leszállítása),
f) az osztalék fizetése (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság idõszakában kifizetésre kerülõ osztalékot), osztalékelõleg fizetése és
g) az elszámolásra kiadott elõleg kifizetése
miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés.”
(6) A Katv. 20. § (9) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(9) Ha a pénzforgalmi szemléletû eredmény bármely
adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következõ adóévekben – a (10)–(12) bekezdésekben foglaltakat
figyelembe véve – csökkentheti a pénzforgalmi szemléletû
pozitív eredményét, feltéve, hogy a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkenése a rendeltetésszerû joggyakorlás
elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség). A kisvállalati adó alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka elõtt, a társasági adóalanyiság
alatt keletkezett negatív társasági adóalapjának azt a részét, amelyet a társasági adóalap csökkentéseként korábban nem vett figyelembe.”
(7) A Katv. 20. § (13)–(14) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(13) A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi
szemléletû eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni
a) az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelõzõ idõszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számol el,
b) a megelõzõ idõszakra vonatkozóan teljesített kiadást,
elszámolt bevételt, ha az adóévet megelõzõ adóévben
az adóalany az Szt. hatálya alá nem tartozott.
(14) Az e törvény hatálya alá kerülés idõpontjában állományban lévõ hitel- és kölcsöntartozásokkal, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekkel, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírokkal, tulajdoni részesedést jelentõ
befektetésekkel kapcsolatos, (4) bekezdés b) és d) pontja,
valamint az (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti pénzforgalmi szemléletû eredményt módosító tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek e törvény
hatálya alá kerülés idõpontjában kimutatott nyilvántartás
szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni.”
(8) A Katv. 20. §-a a következõ (16) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
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„(16) A kisvállalati adó alanya az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka elõtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti – a kisvállalati adóalanyiság adóévét megelõzõ
adóévben meghatározott – számított nyilvántartási értékével 10 év alatt, egyenlõ részletekben csökkentheti a pénzforgalmi szemléletû eredményét.”
(9) A Katv. 23. § (4)–(7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az adóelõleg összege, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is
a) az Szt. szerinti pénzeszközök az adóelõleg-megállapítási idõszakban realizált változása,
b) az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany
által fizetendõ, Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott
után érvényesíthetõ kedvezménnyel,
c) az adóelõleg-megállapítási idõszakban e törvény szerint megfizetett adó, adóelõleg,
d) az adóelõleg-megállapítási idõszakban kifizetett osztalék (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság idõszakában kifizetésre
kerülõ osztalékot) és a kifizetett osztalékelõleg
együttes összegének a 16 százaléka.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az adóelõleg összege – az
adózó választása esetén – a (4) bekezdés a) és b) pontja szerint megállapított összeg, módosítva az e törvény
20. § (4)–(16) bekezdésében meghatározott – a 20. §
(9)–(12) és (16) bekezdése esetében az adóelõleg-megállapítási idõszakra jutó arányosított – módosító tételekkel. Ha
az adózó valamely adóelõleg-megállapítási idõszakban
e bekezdés szerint állapítja meg az adóelõleg-fizetési kötelezettségét, akkor az adóelõleg összegét az adóév végéig
minden esetben e bekezdés alkalmazásával állapítja meg.
(6) A (4)–(5) bekezdéstõl függetlenül az adóelõleg összege legalább az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által fizetendõ – a kedvezményezett foglalkoztatott
után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett – Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelem 16 százaléka.
(7) Ha a (4) és (5) bekezdés szerint meghatározott és az
adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által fizetendõ – a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett – Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelemmel csökkentett összeg
negatív, az adózó jogosult annak összegével a következõ
adóelõleg-megállapítási idõszakokban – de legfeljebb
ugyanabban az adóévben – a (4)–(5) bekezdés alkalmazásával megállapított összegnek – a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett – Tbj. szerint járulékalapot képezõ jövedelmet
meghaladó részét csökkenteni.”
(10) A Katv. 26. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összeg után a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég adót (a továbbiak-
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ban: az osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet. Az osztalék
utáni adót kiváltó adó a (2) bekezdés szerinti összeg 16 százaléka, amelyet az adózó az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában vagy egyszerûsített vállalkozói adóról
szóló bevallásában elkülönítetten bevall, és három egyenlõ
részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás
vagy egyszerûsített vállalkozói adóról szóló bevallás benyújtására elõírt határidõig és az üzleti évet követõ két adóévre – de legkésõbb a kisadózó vállalkozások tételes adója
szerinti adóalanyisága megszûnése évét követõ év február 25-ig – az adóév február 25-ig fizet meg.”
(11) A Katv. 28. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az adózó választása szerint nem alkalmazza a Tao. tv.
16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltakat.”
(12) A Katv. 28. §-a a következõ (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A kisvállalati adóalanyiság elõtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke az e törvény szerinti adóalanyiságot megelõzõ utolsó
adóévben meghatározott Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti
számított nyilvántartási érték, csökkentve a kisvállalati
adóalanyiság idõszakában a 20. § (16) bekezdése alapján
a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkentéseként
figyelembe vett összeggel.”
(13) A Katv. 28. §-a a következõ (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(9) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 19. § (3) bekezdését az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról
szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ bejelentésekre is alkalmazni kell.”

55. §
Nem lép hatályba a Katv. 28. § (6) bekezdése.

30. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény eltérõ szöveggel történõ
hatályba léptetése
56. §
(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról 2012. évi CLXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Módtv.) 24. § 21. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Az Szja tv.)
„21. 70. § (1a) bekezdésében a „nyújtott szolgáltatás”
szövegrészek helyébe a „nyújtott szolgáltatás (kivéve
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a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)”
szöveg;”
(lép.)
(2) A Módtv. 25. § (1) bekezdés 4. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
(Hatályát veszti az Szja tv.)
„4. 52. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az egyéni vállalkozó munkaviszonyt nem létesít” szöveg;”
(3) A Módtv. 31. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„31. § A Tao. tv. 6. § (9) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor
az összes bevételt növeli]
„c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá
a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként
kimutatott összegét) az adóévet megelõzõ adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét
(ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett
osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó
összegének az ötven százaléka.””
(4) A Módtv. 32. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dzs) pont b) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adózás elõtti eredmény csökkenti:)
„b) az eszköznek (kivéve a bejelentett részesedést) a befektetett pénzügyi eszközök közül történõ kikerülésekor
(ideértve az értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a könyvekbõl történõ kikerülésekor a megelõzõ adóévekben a 8. § (1) bekezdés dzs) pont a) alpontja alapján
adózás elõtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel,
részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenésének a megelõzõ adóév
utolsó napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan
számított összeggel, azzal, hogy e rendelkezést valamennyi
olyan értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell,
amelyeknek az árfolyam különbözetét bevételként el kell
számolni,””
(5) A Módtv. 35. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A Tao. tv. 17. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A jogutód társaság csak akkor jogosult az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználására (ideértve kiválás esetén a fennmaradó adózó vagyonmérleg
szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét is), ha
a) az átalakulás során benne – a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelõ alkalmazásával meghatározott – közvetlen vagy
közvetett többségi befolyást olyan tag, részvényes szerez
(rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása
a jogelõdben ilyen befolyással az átalakulás napját megelõzõ napon rendelkezett, és
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b) a jogutód társaság az átalakulást követõ két adóévben
a jogelõd által folytatott legalább egy tevékenységbõl bevételt, árbevételt szerez. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha
az adózó az átalakulást követõ két adóéven belül jogutód
nélkül megszûnik, továbbá, ha a jogelõd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.””
(6) A Módtv. 39. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„39. § A Tao. tv. a következõ 29/S. §-sal egészül ki:
„29/S. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 4. § 5/a.,
10/a., 16/b. és 25. pontját, 9. § (10) bekezdését, 17. §
(9) bekezdés b) pontját, 6. számú melléklet E) és F) fejezetét az adózó a 2012. évi adókötelezettség megállapítására
választása szerint alkalmazza.
(2) E törvény 7. § (1) bekezdés z) pontjának, 8. § (1) bekezdés s) pontjának és 16. § c) pont ce) alpontjának alkalmazásában tartós adományozásnak minõsül a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint meghatározott tartós adományozás is.
(3) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal
összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 17. § (13) bekezdése
a 2012. január 1-jét követõen csõdeljárást vagy felszámolási
eljárást lezáró bírósági végzéssel jóváhagyott egyezségekre
vonatkozóan alkalmazandó.
(4) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal
összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/B. § (5) bekezdése
a HU 3/2004 Fejlesztési adókedvezmény támogatási program és az N651/2006. számú Állami Támogatás – Magyarország címû támogatási program alapján bejelentett vagy
kérelmezett fejlesztési adókedvezményre alkalmazható.
(5) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal
összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (2) bekezdése
2012. március 1-jétõl kezdõdõen alkalmazandó.
(6) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal
összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (10) bekezdését elsõ alkalommal a 2013–2014-es támogatási idõszakra
vonatkozóan benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló
kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.””
(7) A Mód tv. 40. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés számozása
(1) bekezdésre módosul:
„(2) A Tao. tv. 3. számú, 5. számú és 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.”
(8) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a
Módtv. 159. § (2) bekezdésével megállapított 39. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) A (4) és (5) bekezdéstõl eltérõen az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési
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értékének és közvetített szolgáltatások értékének teljes
összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk,
anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany
a számvitelrõl szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét vagy a közfinanszírozásban részesülõ
gyógyszerek, mint áruk értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számol el. Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetnél, az általa – a földgázpiaci és
villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében –
vásárolt és továbbértékesített, a számvitelrõl szóló törvény
szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke teljes összege
csökkenti a nettó árbevétel összegét.”
(9) A Mód tv. 207. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„207. § Az Itv. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.”

57. §
Nem lép hatályba a Módtv. 41. § d) pontja, 42. § a) pontja, 140. §-a, 146. §-a és 224. §-a.

58. §
Hatályát veszti a Módtv. 55. § (1) és (2) bekezdése,
56. §-a, 61. § (2) és (3) bekezdése, 63. §-a, 211. §-a,
212. §-a, 214. §-a, 215. §-a és 32. alcíme.

III. Fejezet
Vegyes törvénymódosító rendelkezések
31. A polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény módosítása
59. §
(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 58 §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„58. § (1) Az a fél, aki pervesztessége esetére harmadik
személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik személy követelésétõl tart, ezt a harmadik személyt
perbe hívhatja. Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is élhet.
(2) Perbehívásnak az alperes részérõl legkésõbb a keresetlevél kézhezvételétõl számított 30 napon belül, a felperes részérõl az érdemi ellenkérelem vele való közlésétõl
számított 30 napon belül van helye. Ez a rendelkezés
a megengedett keresetmódosítás vagy viszontkereset esetén megfelelõen irányadó.
(3) A perindítás hatályának beálltát követõen perbe lépett személy részérõl perbehívásnak a perbelépésétõl számított 30 napon belül van helye.
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(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott határidõt
követõen tett perbehívó nyilatkozat hatálytalan.”
(2) A Pp. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § (1) A perbehívást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni, egyúttal meg kell jelölni a perbehívás
okát. A perbehívást a perbehívónak a perbehívottal írásban
közölnie kell, abban meg kell jelölnie a perbehívás okát, és
röviden elõ kell adnia a per állását. A közlés perbehívott
általi kézhezvételét és annak idõpontját a perbehívónak
a perbehívás bejelentésekor okirattal igazolnia kell.
(2) Ha a perbehívó által igazolt közlést követõ 30 napon
belül a perbehívott a bíróság felé a perbelépésrõl nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a perbehívott a perbehívást nem fogadja el. A határidõt követõen tett nyilatkozat
hatálytalan.”
(3) A Pp. a következõ 386/N. §-sal egészül ki:
„386/N. § A kiemelt jelentõségû perekben a perbehívásra és a perbehívott nyilatkozatára (58–59. §) meghatározott határidõ 15 nap.”
(4) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § (1) A Pp.-nek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi
CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény
megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
(2) Az elsõ fokú ítélet meghozatalát megelõzõ tárgyalás
berekesztéséig, de legkésõbb az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi
CCVIII. törvény hatálybalépésétõl számított 60 napon belül
van helye perbehívásnak azokban az egyes törvényeknek
a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával
összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló
2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévõ eljárásokban, amelyekben a Pp. 58. § (2) és (3) bekezdése, illetve a Pp. 386/N. §-a szerinti határidõ az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény
megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor
már eltelt.
(3) Az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl
szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény
hatálybalépésekor már elõterjesztett perbehívási kérelmek
tekintetében a perbehívó az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával
összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló
2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül köteles az eljáró bíróság felé igazolni azt, hogy
a perbehívást a perbehívottal közölte.”
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32. A közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módosítása
60. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Közltv.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított díj, továbbá a
33/A. § szerinti használati díj, útdíj és pótdíj megfizetéséért – amennyiben a használati díjról vagy útdíjról szóló
miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik – a jármûnek
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti üzembentartója felelõs.”
(2) A Közltv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló
utak kivételével az országos közutak építtetõje – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az állam kizárólagos tulajdonában lévõ, az országos közúthálózat
fejlesztési és építtetõi feladatainak ellátásáért felelõs, részvénytársasági formában mûködõ gazdasági társaság,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.). Az út 33. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti kezelõje – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – építtetõnek minõsül
a vele jogszabály alapján megkötött szerzõdés szerinti felújítási, karbantartási, illetõleg fejlesztési feladatok tekintetében.”
(3) A Közltv. 29. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az építtetõ – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint a koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló utak kivételével – az állam javára és nevében jár el.
(1b) Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül az építtetõ vagyonkezelésébe kerül
a) az országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt vagy kisajátított földrészlet,
b) – ha a NIF Zrt. vagy a közút 33. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti kezelõje építtetõi feladatai ellátása során a helyi közút építtetõjeként jár el – a helyi közút létesítésének céljára megvásárolt és kisajátított földrészlet.
(1c) A vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl az építtetõ gondoskodik. Az építtetõ
a vagyonkezelõi jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali
határozatot, annak kézhezvételét követõen haladéktalanul
megküldi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére. Az (1b) és (1c) bekezdés szerinti ingatlan vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak ingatlan-nyilvántartásból való
törlése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.”
(4) A Közltv. 29. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3)–(3f) bekezdést kell alkalmazni abban az
esetben is, ha a NIF Zrt. építtetõi feladatokat helyi közút
építése során lát el azzal, hogy a forgalomba helyezett
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vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közút és az
egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközök, illetve ezeket magukban foglaló,
önkormányzati tulajdonában álló egyes földterületek az
ideiglenes vagy ennek hiányában a végleges forgalomba
helyezés napján e törvény erejénél fogva – az építtetõ vagyonkezelõi jogának egyidejû megszûnése mellett – a helyi önkormányzat vagyonkezelésébe kerül.”
(5) A Közltv. 29. §-a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében
történõ használatának biztosításához, és a díjfizetés ellenõrzéséhez szükséges megtett úttal arányos tarifarendszerû
elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési létesítmények
kiépítése során építtetõként az Állami Autópálya Kezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁAK Zrt.) jár el.”
(6) A Közltv. a következõ 29/F. §-sal egészül ki:
„29/F. § A miniszter által rendeletben kijelölt szervezet elektronikus nemzeti nyilvántartást vezet a Magyarországon található európai elektronikus útdíjszedési
szolgáltatással (a továbbiakban: EETS) érintett közutakról (a továbbiakban: EETS-terület), az azokon útdíjat
szedõ szervezetekrõl (a továbbiakban: EETS útdíjszedõ
szervezetek), az ott alkalmazott technológiákról, az útdíj
megállapításával összefüggõ adatokról valamint azon
szolgáltatókról, amelyek az EETS területen az EETS útdíjszedõ szervezetekkel kötött szerzõdés alapján biztosítanak hozzáférést harmadik személyeknek a díjszedési
szolgáltatáshoz.”
(7) A Közltv. 33. §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelõ szervezetek
kötelesek az elektronikus díjszedési, díjellenõrzési rendszer megvalósítása, és annak üzemeltetése során az egyes
feladatok teljesítésére kijelölt szervezetekkel, az általuk
bevont közremûködõkkel és az elektronikus módon történõ díjszedési-, díjellenõrzési rendszer kivitelezõjével
(a továbbiakban együtt: jogosult szervezetek) a rendszer
felmérése, tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során
együttmûködni, így különösen kötelesek:
a) a jogosult szervezetek munkavégzését a kezelésükben lévõ útszakaszokon lehetõvé tenni, a munkavégzéshez
szükséges hozzájárulásokat, illetve nyilatkozatokat 15 napon belül kiadni,
b) a jogosult szervezetek tevékenységének ellátásához
az általuk kezelt közúton a szükséges biztonsági és biztosítási feladatokat elvégezni,
c) a jogosult szervezetek erre irányuló kérése esetén
konzultációt folytatni és a kért felvilágosítást megadni.”
(8) A Közltv. 33/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjak beszedésének feladatait, valamint az elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési létesítmények üzemeltetését, mûködtetését az ÁAK Zrt. látja el. Ennek végrehajtása érdekében
a KKK szerzõdést köt az ÁAK Zrt.-vel.”
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(9) A Közltv. 33/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A használati díj tekintetében díjellenõrzésre a közlekedési hatóság és a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelõk jogosultak.”
(10) A Közltv. 33/B. §-a a következõ (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Az útdíj tekintetében díjellenõrzésre a közlekedési
hatóság és az ÁAK Zrt. jogosult.”
(11) A Közltv. 47. §-a a következõ 30. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„30. elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési létesítmények: az elektronikus díjszedéshez, díjellenõrzéshez
szükséges létesítmények, valamint egyéb sajátos építmények, amelyek magukban foglalják különösen a tartószerkezeteket és a tartozékokat, kamerákat, telematikai berendezéseket, oszlopokat, kábelszekrényeket, csatornákat,
föld alatti és föld feletti jelzõket, védõmûtárgyakat és
egyéb telepített informatikai berendezéseket.”
(12) A Közltv. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ
38. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„38. a Magyarországon található európai elektronikus
útdíjszedési szolgáltatással érintett EETS-területre, az
EETS útdíjszedõ szervezetekre, az ott alkalmazott technológiákra, és az útdíj megállapításával összefüggõ adatokra
vonatkozó nyilvántartás vezetésére jogosult szervezetet és
a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletszabályokat.”
(rendeletben állapítsa meg.)
(13) A Közltv. 48. § (3) bekezdés g) pontja a következõ
5. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben)
„5. a 33/A. § szerinti idõtartamot,”
(rendeletben állapítsa meg.)

61. §
Hatályát veszti a Közltv.
a) 33/B. § (6) és (7) bekezdése,
b) 48. § (3) bekezdés g) pont 4. alpontjában a „ valamint” szövegrész.
33. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása
62. §
(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony megszûnik:)
„e) a prémiumévek programban történõ részvétel esetén
a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint.”
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(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ:
áthelyezéssel)
„2. e törvény és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény,”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között;)

34. A közraktározásról szóló
1996. évi XLVIII. törvény módosítása
63. §
(1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Krt.) 5. § (2) bekezdés g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez két példányban mellékelni kell:)
„g) a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ
személyek azonosító adatait (ideértve az állampolgárságra, devizajogi státuszra vonatkozó tájékoztatást is), valamint az azokat igazoló okiratokat, illetve ha ezen személy
a cégjegyzékben nyilvántartott cég, akkor a cég nevét és
cégjegyzékszámát;”
(2) A Krt. 5. § (3) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelmezõ a részvénytársasági formában mûködõ
közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges közraktári engedélyt kaphat, ha)
„a) részvénytársaság létesítésével kapcsolatos adatok
alapján a cég raktározás és tárolás besorolású fõtevékenységet, záloghitelnyújtás esetén egyéb hitelnyújtás besorolású tevékenységet folytat,”
(3) A Krt. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a felügyelet a közraktári
engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti
kérelemmel fordul a (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz. A felügyelet a (2) bekezdés g) pontja szerinti
esetben, ha a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ személy a cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cég
cégkivonatát, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján
a részvénytársaság cégkivonatát a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(4) A Krt. 5/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A kérelmezõ a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyt akkor kaphat, ha)

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

„a) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbíróság általi cégnyilvántartásba történõ bejegyzése megtörtént,
b) nyilatkozatban igazolja a fióktelep cégjegyzékszámát, adószámát,”
(5) A Krt. 5/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdésben meghatározott
adatokat nem igazolja, a felügyelet a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti
kérelemmel fordul a (2) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.
A (2) bekezdés a) és b) pont igazolása érdekében a felügyelet a külföldi vállalkozás fióktelepének cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(6) A Krt. 8. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a kérelmezõ gazdasági társaság, a közraktárban
történõ minõsített befolyás szerzéséhez szükséges elõzetes
engedélyt akkor kaphat, ha)
„a) nyilatkozatban igazolja cégjegyzékszámát, adószámát és”
(7) A Krt. 8. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A felügyelet a kérelmezõ cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
szerzi meg. Ha a kérelmezõ a (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatokat nem igazolja, a felügyelet a minõsített befolyás szerzéséhez szükséges elõzetes engedély
iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

35. A Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl
és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
64. §
(1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet hatálybalépésétõl
az államot – termõföld esetében a termõföldrõl szóló törvény szerinti más jogosultakat megelõzõen – elõvásárlási
jog illeti meg az (1) bekezdés szerinti rendelettel meghatározott nyomvonalon található földrészlet tekintetében. Az
elõvásárlási jogot az állam nevében az építtetõ gyakorolja.
A megvásárolt földrészlet és a gyorsforgalmi út létesítése
érdekében kisajátítással megszerzett földrészlet az állam
tulajdonába kerül. Az állam javára adás-vétel vagy kisajá-
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títás útján gyorsforgalmi út létesítése céljából megszerzett
ingatlanok vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése és annak az ingatlan-nyilvántartásból való
törlése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.”
(2) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdésében a „18. §
(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „18. § (6) bekezdés
b)–c) pontja” szöveg lép.”

36. A vasúti közlekedésrõl szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
65. §
(1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (5) bekezdése a következõ
17. ponttal egészül ki:
(Egyéb fogalmak:)
„17. GSM-R fejlesztõ: olyan gazdasági társaság, amely
a vasúti pályahálózat tartozékát képezõ GSM-R
rendszer-hálózat létesítését végzi, és nem minõsül a vasúti pályahálózat mûködtetõjének, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége e törvény szerinti
mûködési engedélyre;”
(2) A Vtv. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vasúti pályahálózat mûködtetésének elemei közül a létesítést, felújítást és fejlesztést a vasúti pályahálózat
mûködtetõje vagy a fejlesztési közremûködõ, a GSM-R
rendszer-hálózat létesítését a GSM-R fejlesztõ végzi (a továbbiakban: építtetõ). Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közremûködõ végzi, a létesítésben, felújításban és fejlesztésben az érintett vasúti pályahálózat
mûködtetõje, mint a vasúti pályahálózat mûködtetésére
hatósági engedéllyel rendelkezõ szervezet közremûködik.
A vasúti pályahálózat mûködtetõje és a fejlesztési
közremûködõ a feladatok megosztásáról együttmûködési
szerzõdést köt.”
(3) A Vtv. 14 §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A GSM-R fejlesztõ által végzett GSM-R rendszer-hálózat létesítés során az érintett vasúti pályahálózat
tulajdonosa, vagyonkezelõje illetve a mûködtetõje, mint
a vasúti pályahálózat mûködtetésére hatósági engedéllyel
rendelkezõ szervezet köteles közremûködni, együttmûködni.”
(4) A Vtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az országos és az állam tulajdonában lévõ vasúti
pályát tartalmazó térségi vagy elõvárosi vasúti pályahálózatot mûködtetõ pályavasúti társaság vagy az integrált vasúti társaság, központi költségvetési szerv vagy az állam
100%-os tulajdonába tartozó más gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ)
a vagyonkezelési szerzõdést a miniszter és az állami va-
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gyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével
– a vonatkozó jogszabályok alapján – az állam nevében
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.”
(5) A Vtv. 26. §-a a következõ (1a)–(1e) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az állam nevében az MNV Zrt. jogosult megkötni
a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez szükséges valamennyi ingatlannak – ideértve a nemzeti földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.)
1. § (1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban nyilvántartott ingatlanokat is – az állam tulajdonába kerülésére
vonatkozó szerzõdéseket és az ezen ingatlanok vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerzõdéseket.
(1b) Az állam tulajdonába kerülõ, a vasúti pályahálózat
mûködtetéséhez szükséges ingatlanok – ideértve az NFA
tv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban
nyilvántartott ingatlanokat is – tekintetében az állam nevében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti tulajdonváltás esetén
a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez szükséges ingatlanokra vonatkozó – ideértve az NFA tv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban nyilvántartott ingatlanokat is – szerzõdéses jogviszonyokban az állam a korábbi
tulajdonos jogutódjának minõsül. Ezen ingatlanokra korábban kötött szerzõdések az abban rögzített feltételek
szerint továbbra is hatályban maradnak a felek külön rendelkezése nélkül.
(1d) A nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ az MNV
Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési szerzõdés alapján a pályahálózat hasznosítási jogát a vasúti pályahálózatot mûködtetõ pályavasúti társaságnak – a hasznosítási jog átengedésére, fejlesztési, felújítási és karbantartási feladatok
ellátására vonatkozó szerzõdés keretében – ingyenesen
átengedi.
(1e) A nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ és az MNV
Zrt. közötti vagyonkezelési szerzõdésben rögzíteni kell
a vagyonkezelés keretében átadásra kerülõ vagyon rendezésével és a nyilvántartások egységesítésével összefüggésben
alkalmazandó eljárásokat, ideértve az egyes vagyoni kimutatások között fellelt eltérések rendezésével és átvezetésével
összefüggésben alkalmazandó szabályokat is.”
(6) A Vtv. 43 §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdonosa (használója) tûrni köteles, hogy GSM-R fejlesztõ az ingatlanon tartószerkezetet, jelzõkövet, egyéb jelzést vagy
ideiglenes eszközt helyezzen el. Az elhelyezés során a környezet- és természetvédelmi érdekeket figyelembe kell
venni.”
(7) A Vtv. 43. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti társaság,
a GSM-R fejlesztõ és a fejlesztési közremûködõ – az ingatlan tulajdonosának (használójának) kártalanítása mellett –
jogosult a vasúti pályán és a vasúti pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezeté-
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kek nyomvonalában lévõ növényzet eltávolítására, ha azt
a közlekedés biztonsága, üzemzavar megelõzése vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az
érintett lakosság érdekei, illetve a környezet- és természetvédelmi érdekek szempontjából.”
(8) A Vtv. 43. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A GSM-R rendszer-hálózat és tartozékai idegen ingatlanon történõ elhelyezésére és üzemben tartására
az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben és a távközlési építmények elhelyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
KHVM rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.”
(9) A Vtv. 73. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„i) a vasúti társaság személyszállítási és árufuvarozási
üzletszabályzatának, valamint a közlekedésszervezõ személyszállítási üzletszabályzatának jóváhagyása,”
(10) A Vtv. a következõ 85/C. §-sal egészül ki:
„85/C. § (1) A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), mint GSM-R fejlesztõ
a Magyar Állam tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képezõ GSM-R rendszer-hálózat tekintetében központi költségvetési és európai uniós támogatásból építtetõi, létesítési feladatokat lát el a Magyar Állam nevében és
javára eljárva. A GSM-R rendszer-hálózat megvalósítása
fontos közérdekû és közcélú tevékenység.
(2) A GSM-R fejlesztõ a GSM-R rendszer-hálózat elõkészítéseként teljes körûen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. A GSM-R fejlesztõ ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban,
a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket.
A GSM-R fejlesztõ lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat,
megköti a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerzõdéseket, elvégzi a teljesítések igazolását, gondoskodik az
építési mûszaki ellenõri tevékenység ellátásáról, valamint
a mûszaki átadás-átvétel lebonyolításáról.
(3) A létesített – a Magyar Állam tulajdonában álló vasúti
pályahálózat tartozékát képezõ – GSM-R rendszer-hálózat
és annak tartozékai e törvény erejénél fogva Magyar Állam
tulajdonába kerülnek. A vasúti pályahálózat tartozékaként
a GSM-R rendszer-hálózat és tartozékai a beruházásnak
a – számvitelrõl szóló törvény szerinti – megvalósulásakor
a vasúti pályahálózat vagyonkezelõjének nyilvántartásában
kerülnek aktiválásra, a beruházásnak a NISZ Zrt. nyilvántartásaiból – az elszámolásra kapott forrásokkal szemben –
történõ kivezetésével egyidejûleg.”
(11) A Vtv. „ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK” alcíme a következõ 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) A többségi állami tulajdonban lévõ, a vasúti
pályahálózat mûködtetésére engedéllyel rendelkezõ gazdasági társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: jogelõd
pályavasúti társaság) számára kiadott határozatlan idejû
a) pályahálózat-mûködtetésre vonatkozó mûködési engedély a pályahálózat-mûködtetés tekintetében bekövet-
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kezõ jogutódlást követõ legfeljebb 180 napig (a továbbiakban: átmeneti mûködési engedély idõszak),
b) a biztonsági engedély a pályahálózat-mûködtetés tekintetében bekövetkezõ jogutódlást követõ legfeljebb
240 napig (a továbbiakban: átmeneti biztonsági engedély
idõszak)
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átmeneti engedély idõszak] jogosítják a jogutód pályavasúti társaságot
a vasúti pályahálózat-mûködtetési tevékenység végzésére.
(2) E § alkalmazásában jogutód pályavasúti társaság az
a gazdasági társaság, amely
a) a jogelõd pályavasúti társaság átalakulása (szétválás,
különválás) folytán a vasúti pályahálózat mûködtetése tekintetében jogutódnak minõsül, vagy
b) a miniszterrel kötött pályamûködtetési szerzõdés
alapján a pályahálózat-mûködtetési tevékenység tekintetében jogutódnak minõsül.
(3) A jogutód pályavasúti társaságnak az átmeneti engedély idõszak alatt is meg kell felelnie a mûködési engedélyek és a biztonsági engedélyek kiadásának feltételeire vonatkozó elõírásoknak. A jogutód pályavasúti társaság az
átmeneti mûködési engedély idõszak végéig mûködési engedélyt, az átmeneti biztonsági engedély idõszak végéig
biztonsági engedélyt köteles szerezni.
(4) A jogutód pályavasúti társaság tekintetében a jogelõd pályavasúti társaság által a Vtv. 30. § (6) bekezdése
és 36/H. § (2) bekezdése szerint megállapított szabályzatok a jogutódlást követõ legfeljebb 240 napig (a továbbiakban: átmeneti szabályzat idõszak) változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szabályzatoknak
a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelését a jogutód pályavasúti társaság az átmeneti szabályzat
idõszak alatt köteles biztosítani.
(5) A pályahálózat mûködtetése tekintetében bekövetkezõ jogutódlás tényét, valamint az átmeneti engedély idõszak és az átmeneti szabályzat idõszak igénybevételét a
jogutód pályavasúti társaság a vasúti közlekedési hatóságnak és vasúti igazgatási szervnek a jogutódlás idõpontját
követõ 7 napon belül köteles bejelenteni.
(6) A vasúti pályahálózat mûködtetése tekintetében bekövetkezõ jogutódlás során a jogutód pályavasúti társaság
a jogelõd pályavasúti társaság jogutódja a pályahálózatmûködtetési feladatok ellátásával, a pályavasúti szolgáltatás nyújtásával összefüggõ szerzõdésekben, egyéb jogviszonyokban, valamint a Hálózati Üzletszabályzat és a
Díjszámítási Módszertan pályamûködtetõi feladataival
összefüggésben.
(7) A jogelõd pályavasúti társaság részére kiadott, a vasúti pályahálózatra vonatkozó használatbavételi, építési,
környezetvédelmi és frekvencia-engedélyek szempontjából a jogutód pályavasúti társaság jogutódnak minõsül.”
(12) A Vtv.
a) 3. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg,
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b) 74. § (7) bekezdésében a „fejlesztési közremûködõtõl” szövegrész helyébe a „fejlesztési közremûködõtõl, valamint a közlekedésszervezõtõl” szöveg,
c) 75. § (4) bekezdésében a „fejlesztési közremûködõt”
szövegrész helyébe a „fejlesztési közremûködõt, valamint
a közlekedésszervezõt” szöveg,
d) 76. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „mûködési engedélyhez kötött tevékenység végzésével,” szövegrész helyébe a „mûködési engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenység végzésével,” szöveg
lép.

37. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
66. §
(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
Dttv.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésben meghatározott, e törvényben nem szabályozott
feltételeket, valamint a gyûjtõszámlahitel alapjául szolgáló devizakölcsön-szerzõdést a futamidõ alatt a felek
szabadon módosíthatják, amely a gyûjtõszámlahitelhez
kapcsolódó állami kezességvállalás érvényességét nem
érinti.”
(2) A Dttv. 3. § (1) bekezdésében a „2012. év december
hónap 31.” szövegrész helyébe a „2013. év március hónap
29.” szöveg lép.”

38. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és
a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény módosítása
67. §
(1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság keresõtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny.
83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és
nyugellátás alatt korhatár elõtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.
(2) Nem kell a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy
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fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.”
(2) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény a következõ 25. §-sal
egészül ki:
„25. § (1) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, korhatár elõtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személy a
Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése
szerinti jogviszonyban álló személy korhatár elõtti ellátását, szolgálati járandóságát, – az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdésében
foglaltakra tekintettel – balettmûvészeti életjáradékát és
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – átmeneti bányászjáradékát – ha a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti
jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétõl kell
szüneteltetni.”

68. §
A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (2) bekezdés
b) pontjában a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-éig” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „2012. évben” szövegrész helyébe a „2012. január 1-je és 2014. december 31-e között” szöveg
lép.

69. §
Hatályát veszti a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 23. § (2) bekezdése.

70. §
Nem lép hatályba a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 64. §
(2) bekezdése és 104. § (2) bekezdése.
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39. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény módosítása
71. §
(1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 10. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A több képzési területen képzést folytató, magas
színvonalú gyakorlatorientált képzést folytató, az alkalmazott tudományok területén nemzetközileg elismert, valamint a képzés terén széles körû nemzetközi együttmûködést folytató fõiskola – a Kormány által meghatározott
feltételekkel – „alkalmazott tudományok fõiskolája” minõsítést kaphat.”
(2) Az Nftv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A felsõoktatási intézmény átalakulását az intézmény átalakulással érintett szervezeti egysége – legfõbb testületi döntéshozó szerve tagjai kétharmados támogatásával
hozott döntésével – önállóan is kezdeményezheti.”
(3) Az Nftv. 24. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
„c) 67. § (2) bekezdésében foglaltakat a rektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy – a fenntartó
egyetértésével – a szenátus határozza meg az illetménykiegészítés feltételeit, mértékét.”
(4) Az Nftv. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A magasabb vezetõi és vezetõi megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. Döntését – a (4) bekezdés kivételével – megküldi a rektornak.
A rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt
a vezetõi megbízás kiadásáról. A gazdasági fõigazgatói, ennek hiányában gazdasági igazgatói, belsõ ellenõrzési vezetõi pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. A 73. §
(3) bekezdés f) pontjában és a 75. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott vezetõi megbízás esetén a felsõoktatási
intézmény vezetõje a megbízott személlyel – a megbízásra
jogosult által meghatározottak szerint – létesít a felsõoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.”
(5) Az Nftv. 39. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felsõoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetében a felvételrõl a felsõoktatási intézmény a jelentkezõk
teljesítménye, az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, valamint
a jelentkezõk által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével – a mesterképzés kivételével – országosan
egységes rangsorolás alapján dönt. A rangsorolásról a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv
besorolási döntéssel gondoskodik. A jelentkezõt magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre állami felsõoktatási intézménybe, valamint – nemzetközi szerzõdés,
a 92. § és a 94. § szerinti, a Kormány vagy a miniszter által
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kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel – egyházi, illetve magán fenntartású felsõoktatási
intézménybe lehet besorolni, felvenni. A jelentkezõ egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.
(6) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történõ jelentkezés esetében a felvételrõl a felsõoktatási intézmény a jelentkezõk teljesítménye és a felvehetõ létszám, valamint az adott intézményre megállapított maximális
hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, továbbá a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehetõ
létszám figyelembevételével, a jelentkezõk intézményi
rangsorolása alapján dönt. Magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre állami felsõoktatási intézménybe valamint – nemzetközi szerzõdés, a 92. § és a 94. § szerinti,
a Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel – egyházi, illetve
magán fenntartású felsõoktatási intézménybe lehet felvenni.”
(6) Az Nftv. 40. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felvételi eljárást megelõzõen legalább két évvel)
„b) az azonos szakon képzést folytató felsõoktatási intézmények – a kormányrendeletben foglaltak szerint – szakonként egységes alkalmassági, szóbeli felvételi vizsgakövetelményeket határozhatnak meg.”
(7) Az Nftv. 43. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hallgató a felsõoktatási intézmény irányában teljesítendõ fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és mûködési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás
szerint a rektor döntése alapján jogosult.”
(8) Az Nftv. 44. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az (1) bekezdés a) pont szerint – megszervezett
szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerzõdés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez
esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka
törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevõ hallgatóval e tevékenységére
tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel
megállapodást kell kötni.”
(9) Az Nftv. 46. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató
képzésének jogszabályban meghatározott költségét, a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési
költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre tekintettel a hallgatói szerzõdések
nyilvántartásáért felelõs szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely képzési ciklusban, felsõoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevõ hallgató lehet
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magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, függetlenül
annak munkarendjétõl.
(4) A miniszter évente – a 39. § (5) és (6) bekezdésében
megállapított keretek között – határozattal állapítja meg azt,
hogy mely, a felsõoktatási intézmények által folytatott szakos képzésen vehetõ igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj. A képzésre a felvétel teljesítéséhez szükséges minimális
felvételi követelményt (pontszámot) a Kormány rendelete,
az adott szak magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésére történõ éves felvétel feltételeként teljesítendõ minimális felvételi követelményt (pontszámot) a miniszter határozata állapítja meg.”
(10) Az Nftv. 46. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti döntés elõkészítésében
a) a miniszter felkérésére részt vesz a Felsõoktatási Tervezési Testület, valamint
b) a 72. § (5) bekezdése szerint közremûködik az Országos Doktori Tanács.
(6) A miniszter (4) bekezdésben meghatározott döntésének meghozatalakor figyelembe kell venni
a) a nemzetstratégiai és vidékfejlesztési stratégiai célokat,
b) a közép- és hosszú távú munkaerõ-piaci elõrejelzéseket,
c) a végzett hallgatók pályakövetési adatait és
d) a képzési területen alap- és osztatlan képzésben indított szakok arányát.”
(11) Az Nftv. 48/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hitéleti képzésben részt vevõ magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatót a 48/A. § b) és d) pontjában
meghatározott kötelezettségek nem terhelik és a 48/A. §
c) pontjában foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetõk.”
(12) Az Nftv. 48/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsõoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – jogszabályban meghatározott keretek között a felsõoktatási intézmény által – a hallgatóra vetítve megállapított költségek
összege. Ezen alcím vonatkozásában azon félév minõsül aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.”
(13) Az Nftv. a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei –
mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal
legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének idõpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és
tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmû nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélõ felsõoktatási intézmény
gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsõoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.
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(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Mûvek Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelõ (DOI)
azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetõvé
kell tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács
jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének idõpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minõsített adatot tartalmazó doktori értekezést és
doktori téziseit a minõsítés idõtartamának letelte után kell
nyilvánosságra hozni.”
(14) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fenntartó)
„f) megbízza a gazdasági vezetõt – költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén a belsõ ellenõrzési vezetõt – illetve visszavonja a megbízását,”
(15) Az Nftv. 73. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A fenntartó)
„h) hozzájárulása szükséges a felsõoktatási intézmény
ha) hatáskörében történõ rendszeres pénzjuttatással járó
cím, elismerés alapításához,
hb) éves képzési tevékenységének – különösen az indított szakok, a képzés megszervezésének módozatai, a tervezett szakos hallgatói kapacitás – kialakításához.”
(16) Az Nftv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó
a) egységes elvek szerint határozza meg a rektor és
a gazdasági vezetõ juttatásait,
b) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az oktatói,
kutatói feladatoktól elkülönülõ részét, valamint a gazdasági vezetõ munkaköri leírását.”
(17) Az Nftv. 75. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Állami felsõoktatási intézmény esetén
a) a 12. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott
egyetértési jogot az állami vagyon felügyeletéért felelõs
miniszter,
b) a (2) bekezdésben a gazdasági vezetõ juttatásai, munkaköri leírása tekintetében meghatározott fenntartói döntési jogkört, a 73. § (3) bekezdés f) pontjában a gazdasági
vezetõ, belsõ ellenõrzési vezetõ tekintetében meghatározott fenntartói döntési jogosultságot, valamint a – a 13. §
(2) bekezdésétõl eltérõen – a gazdasági vezetõvel kapcsolatos munkáltatói jogokat, a 37. § (5) bekezdésben foglaltak szerint, – a miniszter elõzetes egyetértésével – az
államháztartásért felelõs miniszter
gyakorolja.”
(18) Az Nftv. 75. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó
az intézménynél mutatkozó tartós hiány esetén – az államháztartásért felelõs miniszter által kijelölt kincstári biztos
mellett – miniszteri biztost nevezhet ki. A miniszteri biztos
kinevezését követõen felsõoktatási intézmény rektora,
szenátusa – az elsõdlegesen a tanév zavartalan befejezését
és a hallgatók tanulmányainak az adott tanéven túli folytatását szolgáló – intézkedéseit a miniszteri biztos egyetértésével hozhatja meg.”
(19) Az Nftv. 81. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni.”
(20) Az Nftv. 82. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján kérhetõ térítési díj
megállapításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni, azzal a megkötéssel, hogy annak
kumulált összege – az (1) bekezdés a) pontban foglalt szolgáltatás figyelembevétele nélkül – nem lehet magasabb,
mint az önköltség fele.”
(21) Az Nftv. 84. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az állami támogatás célja)
„g) a 10. § szerint minõsített intézmények támogatásának”
(biztosítása.)
(22) Az Nftv. 84. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) bekezdésben meghatározott jogcímek – az
a) és f) pontban meghatározott jogcímek kivételével – nem
jelentenek felhasználási kötöttséget.”
(23) Az Nftv. a következõ 84/A–84/D. §-sal egészül ki:
„84/A. § (1) A költségvetés képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felsõoktatási intézmény által nyújtott oktatás megszervezéséhez.
(2) Az e törvény szerint magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevõ hallgatókra tekintettel
folyósított képzési támogatást – a 2012. szeptemberében
elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében – felmenõ rendszerben, a magyar állami
(rész)ösztöndíj összegével azonos mértékben kell megállapítani.
(3) A képzési támogatást – kifutó rendszerben – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatók számított
létszáma alapján kell meghatározni. A képzési támogatás
összegét a képzés szakmai jellegére tekintettel (pl. elméletigényes, gyakorlatigényes képzés) képzési ciklusokra
kell meghatározni.
(4) A felsõoktatásban folyó képzéseket a normatív képzési támogatáshoz való jogosultság szempontjából finanszírozási csoportokba kell sorolni.
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(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti képzési támogatás éves
intézményi összegét a felsõoktatási intézmények 2012. évi
képzési támogatásának kormányrendeletben meghatározott rendje szerint kell megállapítani.
84/B. § A tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás a felsõoktatási intézményekben folyó
képzéssel összefüggõ kutatás céljait szolgálja, valamint az
állami felsõoktatási intézmények fenntartási, fejlesztési,
speciális feladat-ellátási költségeihez járul hozzá.
84/C. § A 10. § alapján a kiemelt felsõoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott tudományok fõiskolája – kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – támogatásban részesíthetõ.
84/D. § Az állami felsõoktatási intézmény költségvetésében a köznevelési feladatellátáshoz biztosított költségvetési támogatás legfeljebb 85%-a munkabérre, illetményre, legalább 15%-a a mûködtetésre (különösen a közüzemi
költségekre, dologi és karbantartási kiadásokra, szakmai
anyagokra) fordítható.”
(24) Az Nftv. a következõ 85/A–85/E. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) A 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói juttatások éves összegét:
a) a hallgatói normatíva,
b) a doktori képzésben részt vevõk egy fõre megállapított támogatási normatívája,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája,
e) a lakhatási támogatás normatívája,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és
kulturális tevékenység normatívája
alapján kell megállapítani.
(2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevõ, valamint a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott – a hallgatói juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ –
hallgatók létszáma alapján kell megállapítani.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgatót – a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben –
a jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell figyelembe venni.
85/B. § (1) A hallgató részére
a) teljesítmény alapú támogatás,
b) szociális alapú támogatás
a felsõoktatási intézménynek a 85/A. § szerint nyújtott
költségvetési támogatása, valamint az intézmény bevételeibõl, külsõ adományokból, hozzájárulásokból keletkezett források terhére nyújtható.
85/C. § A felsõoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a következõ jogcímeken
használhatja fel:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj;
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
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ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj intézményi része,
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása;
c) doktorandusz ösztöndíj kifizetésére,
d) egyéb, a felsõoktatási intézmény térítési és juttatási
szabályzatában meghatározott ösztöndíj, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevõk, különösen a hátrányos helyzetû hallgatók, sportolók tanulmányi költségeit kiegészítõ ösztöndíjak kifizetésére,
e) az intézményi mûködési költségek finanszírozására,
mely lehet
ea) a jegyzet-elõállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal
élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzése,
eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
ec) kollégium fenntartása, mûködtetése,
ed) kollégiumi férõhely bérlése, kollégiumi felújítás,
ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok mûködésének támogatása,
ef) a hallgatói tanácsadó szervezetek mûködésének támogatása.
85/D. § A 8. § (6) bekezdésében és az 54. §-ban foglaltak szerinti szakkollégium hallgató tagja részére a szakkollégiumban kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként ösztöndíj adományozható. A szakkollégiumi
ösztöndíjat a felsõoktatási intézményben mûködõ szakkollégium esetében a felsõoktatási intézmény, diákotthonban
mûködõ szakkollégium esetében a diákotthon folyósítja.
85/E. § (1) Egy felsõoktatási intézményen belül a tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális ösztöndíjat
a magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami
részösztöndíjjal támogatott hallgatók részére ugyanolyan
arányban kell megállapítani.
(2) Az ebben az alcímben foglalt hallgatói juttatások az
államilag támogatott hallgatót a támogatási idõ tartama
alatt a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, módon és feltételekkel illeti meg.”
(25) Az Nftv. 86. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az állami felsõoktatási intézmény bármilyen
jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga – az intézményi társaságot ide nem értve – az államot illeti meg,
azonban arra a felsõoktatási intézménnyel határozatlan
idõre szóló vagyonkezelõi szerzõdést kell kötni.”
(26) Az Nftv. 97. § helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„97. § (1) Az orvos- és egészségtudományi képzést
folytató egyetemek (a továbbiakban: egészségügyi felsõoktatási intézmény), egészségügyi szolgáltatót (klinikát)
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a) a felsõoktatási intézmény részeként mûködtethetnek,vagy
b) a felsõoktatási intézménytõl elkülönített szervezeti
keretben létesíthetnek és tarthatnak fenn.
(2) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – egészségügyi szolgáltatóval
társulhat.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi
szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítõ okirattal hozhatja létre az egészségügyi felsõoktatási intézmény.
(4) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény gyakorlati
képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.
(5) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – törvényben meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi szakértõi tevékenységet. Ha a felsõoktatási intézmény nem
egészségügyi felsõoktatási intézmény, azonban részt vesz
az egészségtudományi képzésben, az e bekezdésben foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében
alkalmazni kell.”
(27) Az Nftv. a következõ 97/A. §-sal egészül ki:
„97/A. § (1) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény
egészségügyi szolgáltatója részt vesz
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak szerint a területi
egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív
betegellátásban,
b) felsõoktatási intézmény képzési és kutatási feladatainak ellátásában.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat
ellátásra vonatkozóan az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójával finanszírozási szerzõdést köt. Az egészségbiztosítási
szerv által az egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított összeg csak a szerzõdésben meghatározott feladatokra használható fel.
(3) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója kincstári számlával rendelkezik.
(4) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény közremûködhet a térségi egészségfejlesztési tevékenységben, és
megállapodás alapján részt vehet a szervezet-átalakítási és
finanszírozási modellkísérletekben.
(5) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója tekintetében a fenntartói jogok gyakorlására az e törvényben foglalt szabályokat az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott eltéréssel
kell alkalmazni.”
(28) Az Nftv. 99. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A betegellátási feladatok koordinálására az egészségügyi felsõoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi centrumot (a továbbiakban: centrum) hozhat létre
a 97. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A centrum a felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatóját (kliniká-
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ját) és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit, egyéb szervezeti egységeit foglalja magában.
A centrum elnöke – a felsõoktatási intézménnyel kötött vagyonkezelési szerzõdésben foglaltak szerint – gyakorolja
a vagyonkezelõi jogokat azoknak a vagyontárgyaknak
a tekintetében, amelyek az egészségügyi, gyógyító-megelõzõ feladatainak ellátásához rendelkezésére állnak. Az
Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett, illetve
mûködtetett vagyon értékesítése, hasznosítása esetén az
egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt szerv jóváhagyását be kell szerezni.
(2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki
magasabb vezetõi megbízás keretében végzi munkáját. Az
elnök megválasztásának rendjét a szervezeti és mûködési
szabályzatban kell meghatározni. A centrum vezetõje ellátja a (3) bekezdésében meghatározott vezetõi feladatait
is. Az egészségügyi centrumot illetõen az egyetemet a
centrum vezetõje képviseli. A centrum vezetõje gyakorolja a 97/A. § és 98. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátását szolgáló elõirányzatok felett a rendelkezési jogot.”
(29) Az Nftv. 99. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A centrum tekintetében a 97/A. § (2)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
(30) Az Nftv. a következõ 104/A. §-sal egészül ki:
„104/A. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói
tekintetében a 85/C. § b) pont bc) alpontja alapján juttatott
szociális alapú ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészének fedezetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem költségvetését
biztosító miniszter vagy szerv biztosítja.”
(31) Az Nftv. 108. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„108. § E törvény alkalmazásában
1. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmû,
alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes;
2. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az egyén
testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott tevékenység ellátására, ennek során
nem kerül-e veszélybe egészsége;
3. esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési
rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi idõszakban munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenõnapon kerül sor;
4. felmenõ rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, akik a bevezetését követõen kezdték meg tanulmányaikat, illetve
azokra, akik azt megelõzõen kezdték meg tanulmányaikat,
de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel;
5. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési idõszak;
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6. fogyatékossággal élõ hallgató (jelentkezõ): aki testi,
érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés- és viselkedésfejlõdési rendellenességû;
7. habilitáció: a habilitáció az oktatói és az elõadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi
megítélése;
8. hallgatói ösztöndíjszerzõdés: a Magyar Állam és a
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolást nyert hallgató között a 28/A. alcím szerinti tartalommal létrejövõ szerzõdés;
9. halmozottan hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: halmozottan hátrányos helyzetû az a hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ, akinek a tankötelessé válásának idõpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülõje,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes
szülõi nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek;
10. hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: hátrányos helyzetûnek minõsül az a beiratkozás idõpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkezõ, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei,
szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki
után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak,
illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
vagy intézeti, állami nevelt volt;
11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy
több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység;
12. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá
az e törvényben elõírt szabályzatok, programok, tervek,
így a szervezeti és mûködési szabályzat, képzési program,
intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, a számviteli törvény és végrehajtási rendelete
szerinti belsõ szabályzat;
13. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag
összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó mûvészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység;
a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen
aa) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fõt
ab) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal;
a tudományos fokozattal rendelkezõ oktatók rendszeres
kutató tevékenységet folytatnak
ac) az egy teljes munkaidõben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezõ oktatóra jutó teljes idejû nappali képzésben részt vevõ hallgatók száma nem haladja
meg a 35 fõt
ad) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a törzstagja;
b) fõiskolai kar az a szervezeti egység, amelyen
ba) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fõt
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bb) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos fokozattal;
14. képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés
egyes végzettségi szintjeinek minden képzési területre vonatkozó általános jellemzõi;
15. képzési ág: a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a képzés kezdeti szakaszában azonos;
16. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható;
17. képzési idõ: az elõírt kreditek, a végzettségi szint,
szakképzettség megszerzéséhez szükséges, jogszabályban
meghatározott idõ;
18. képzési idõszak: a képzési idõ tagolása szorgalmi
idõszakra és a hozzá tartozó vizsgaidõszakra;
19. képzési program: az intézmény komplex képzési
dokumentuma, amely
a) az alap-, mester- és osztatlan szak, valamint felsõoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit,
b) a doktori képzés tervét
tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, különösen
a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi
programokkal, valamint az értékelési és ellenõrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt;
20. képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési
ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége,
amelyek hasonló vagy részben megegyezõ képzési tartalommal rendelkeznek;
21. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás,
kultúr- és oktatáspolitikai érdekek alapján indított képzés,
amelynek éves, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott felvehetõ létszáma országosan nem haladja meg a húsz
fõt, továbbá a nemzetiségi képzés;
22. klinika: az az egészségügyi szolgáltató, amely a felsõoktatási intézmény szervezeti egységeként közremûködik az orvosképzéssel összefüggõ képzési és kutatási feladatok ellátásában;
23. konzultáció: a felsõoktatási intézmény oktatója által
a hallgató részére biztosított személyes megbeszélés lehetõsége;
24. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült idõt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez
szükséges; egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató
a tudására milyen értékelést kapott;
25. levelezõ képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérõ megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a
heti pihenõnapon az intézményben, valamint a képzés
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fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül sor;
26. magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar
állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató;
27. magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés:
a felsõoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés;
28. mentorprogram: a képzésnek az a sajátos formája,
amelyben a hátrányos helyzetû hallgató felkészítéséhez,
felkészüléséhez a felsõoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt;
29. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy a jelentkezõ rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel,
tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben
való részvételre, a megszerzett szakképzettségnek megfelelõ tevékenység ellátására;
30. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet;
31. specializáció: az adott szak részét képezõ önálló
szakképzettséget nem eredményezõ, speciális szaktudást
biztosító képzés;
32. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez
szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés;
33. szakirány: az adott szak részét képezõ önálló szakképzettséget eredményezõ, speciális szaktudást biztosító
képzés;
34. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejûleg, valamint a szakirányú továbbképzésben,
illetve a felsõoktatási szakképzésben megszerezhetõ, a
szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítõ szaktudás oklevélben, felsõfokú szakmai oklevélben történõ elismerése;
35. szakmai alkalmassági vizsga: a felsõoktatási intézmény által meghatározott ellenõrzési forma, amely a választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a
felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez
optimálisan kifejleszthetõ képességekkel;
36. szakmai gyakorlat: felsõoktatási szakképzésben,
alap-, mester- és osztatlan képzésben, külsõ gyakorlóhelyen vagy felsõoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendõ részben önálló hallgatói tevékenység;
37. székhelyen kívüli képzés: a felsõoktatási intézmény
mûködési helyén (székhely, telephely) kívüli településen
részben vagy egészben folyó felsõoktatási képzés;
38. székhelyen kívüli képzési hely: az alapító okiratban
meghatározott, a székhelyen kívüli képzésnek (ide nem
értve a szakirányú továbbképzést) otthont adó település;
39. tanegység: egy félév alatt teljesíthetõ, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy;
40. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési idõszak;
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41. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közremûködését igénylõ foglalkozás (elõadás, szeminárium,
gyakorlat, konzultáció), amelynek idõtartama legalább
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc;
42. tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelõen összeállított képzési terve, amelynek
elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenõrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi
programja;
43. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait;
44. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási
módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató
és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói
munkára épülõ képzés, amelyben a tanórák száma nem éri
el a teljes idejû képzés tanóráinak harminc százalékát;
45. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a
székhelyen kívül mûködõ szervezeti egység elhelyezését
szolgáló település;
46. tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a mûszaki tudományok,
az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a mûvészetek, amelyek
tudományágakra tagozódnak;
47. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését,
illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely
minõsítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató
a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek
mindenben eleget tett;
48. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött –
ellenõrzési formája.”
(32) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel
szabályozza)
„7. a felsõoktatási szakképzés rendjét, a felsõoktatási
szakképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az
azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással
összefüggõ eljárási rendet, továbbá a gyakorlati képzés
feltételeit, az ahhoz kapcsolódó díjmentes hallgatói juttatásokat, valamint a külsõ, nem felsõoktatási intézményi
keretek között folyó gyakorlati képzés megvalósítására köthetõ hallgatói megállapodásra, továbbá a hallgatói
munkaszerzõdésre vonatkozó szabályokat,”
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(33) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel
szabályozza)
„13. a hallgatói juttatásokkal, támogatásokkal és egyéb
kedvezményekkel kapcsolatos részletes szabályokat,”
(34) Az Nftv. a következõ 114/A–114/E. §-sal egészül ki:
„114/A. § (1) E törvénynek – az egyes törvényeknek
a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával
összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló
2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 39. § (5) és
(6) bekezdése alapján 2013. szeptemberében és azt követõen szakirányú továbbképzésre, doktori képzésre felvehetõ magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott létszám
megegyezik a Kormány által a 2012. évre vonatkozóan
megállapított létszámmal; a mesterképzésbe felvehetõ magyar állami (rész)ösztöndíjas létszám az adott évet megelõzõ harmadik évben felsõfokú szakképzésbe – ennek hiányában felsõoktatási szakképzésbe –, alapképzésbe, egységes,
osztatlan képzésbe államilag, illetve magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett létszám harmincöt százaléka.
(2) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CCVIII. törvény)
megállapított 44. § (3a) bekezdését a 2012. szeptemberében
elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésre, felsõoktatási szakképzésre, szakirányú továbbképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében kell alkalmazni, feltéve, hogy a szakmai gyakorlat
teljesítésére 2013. január 1-jét követõen kerül sor.
(3) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 46. § (3) bekezdését és 48/C. § (2) bekezdését a
2013 szeptemberében elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésre, felsõoktatási szakképzésre,
szakirányú továbbképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében kell alkalmazni.
114/B. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 73. § (3) bekezdés h) pontját a felsõoktatási intézmény által 2013. január 1-jét megelõzõen saját
hatáskörben alapított és adományozott címek, elismerések
tekintetében is alkalmazni kell. Fenntartói hozzájárulás hiányában 2013. január 1-jét követõen – a felsõoktatási intézmény által saját hatáskörben alapított, adományozott címre
elismerésre tekintettel – rendszeres pénzjuttatás nem folyósítható.
(2) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 37. § (5) bekezdését és a 75. § (2) és (4) bekezdését a 2013. január 1-jén vezetõi megbízással rendelkezõ
gazdasági fõigazgatók, valamint belsõ ellenõrzési szervezet vezetõi tekintetében is kell alkalmazni.
114/C. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 84/A. § (4) és (5) bekezdésének
a 2013. évi alkalmazása, a képzési támogatás megállapítása során a finanszírozási csoportok meghatározása a
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2005. évi felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében,
valamint a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott számítási alap, a 2005. évi felsõoktatási törvényben és a rendelet 1–2. mellékletében foglalt arányok
figyelembe vételével történik azzal, hogy a finanszírozási
szint – a rendelkezésre álló költségvetési forrásra tekintettel – legfeljebb húsz százalékkal csökkenhet.
(2) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 84/B. § (1) bekezdése alapján a tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás 2013. évi
összegét a miniszter határozza meg.
(3) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 84/C. §-a alapján a 2013. évre biztosított összeget a miniszter határozza meg.
(4) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 84/D. §-a alkalmazása során biztosított támogatásként a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján
a 2013. évben biztosított költségvetési támogatást kell
figyelembe venni.
114/D. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése alapján a
2013. évben
a) az egy fõre megállapított hallgatói normatíva
119 000 Ft/év,
b) a doktori képzésben részt vevõk egy fõre meghatározott támogatási normatívája 1 200 000 Ft/év,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája
340 000 Ft/év,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája
116 500 Ft/év,
e) a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és
kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.
(2) A XXIV. Fejezet alkalmazásában államilag támogatott hallgató az államilag támogatott képzésben részt vevõ
hallgató, valamint 2012 szeptemberétõl kezdõdõen magyar
állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató.
(3) A XXIV. Fejezet alkalmazásában államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatónak minõsül az államilag
finanszírozott képzésre felvett, és
a) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében, ha
aa) e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és elsõ alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben
elõírt képzési idõ féléveinek számát nem haladja meg, vagy
ab) tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményezõ képzésben vesz részt,
továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek
számát, vagy
ac) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõ-
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írják, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem
haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési
idõ féléveinek számát, vagy
ad) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül;
b) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös,
2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített
személy e jogviszonya keretében, ha
ba) e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és elsõ alapképzésben vesz részt, és
megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát
legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként
kettõvel megnövelt értéket, vagy
bb) e jogviszony létesítése elõtt hallgatói jogviszonyt
létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és elsõ
alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább
8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel
megnövelt értéket, vagy
bc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ
képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti
tanári végzettség megszerzését eredményezõ képzésben
vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési
idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
bd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem
haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési
idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
be) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül;
c) bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévõ államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban.
114/E. § A 28. § (5) bekezdés által meghatározott, az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez elõírt habilitációs követelményt a 2015. szeptember 1-jét követõen – a 29. § (1) bekezdés szerint – meghirdetett pályázat alapján betöltött egyetemi
tanári munkakör tekintetében kell alkalmazni.”

72. §
Az Nftv.
a) 12. § (8) bekezdésében a „valamint hd)–hf) pontban
meghatározott jogkörök” szövegrész helyébe a „valamint
hd), hf) pontjában meghatározott jogkörök” szöveg,
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b) 20. § (2) bekezdésében az „állami vagyonért” szövegrész helyébe az „állami vagyon felügyeletéért” szöveg,
c) 92. § (6) bekezdés f) pontjában a „[108. § 11. aa) és
ba) pont]” szövegrész helyébe a „[108. § 13. pont aa) és
ba) alpont]” szöveg,
d) 117. § (5) bekezdésében az „egyházként mûködõ
szervezetek által fenntartott” szövegrész helyébe az „egyházként mûködõ szervezetek – illetve e szervezeteknek
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak és vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 36. § (1) bekezdése
szerinti jogutódja – által fenntartott” szöveg
lép.

73. §
(1) Hatályát veszti az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzési ciklusba és” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Nftv. 115. § (13) bekezdése.

40. A települési önkormányzatok
fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl
és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló
2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
74. §
Hatályát veszti a települési önkormányzatok fekvõbetegszakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
XXXVIII. törvény 8. §-a.

41. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény módosítása
75. §
(1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. §-a a következõ
szöveggel lép hatályba:
„15. § (1) A piacfelügyeleti tevékenységet a vasúti személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vtv. alapján
a Gazdasági Versenyhivatallal (a továbbiakban: versenyhatóság) együttmûködve a vasúti igazgatási szerv végzi.
(2) A közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac zavartalan, eredményes
mûködésének, a piaci szereplõk érdekei védelmének, a
tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elõsegítése, és a versenykorlátozó magatartás tanúsítására lehetõséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében hatósági
jogkörében felügyeleti ellenõrzési tevékenységet végez.
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(3) A közlekedési hatóság a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során figyelemmel kíséri az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac mûködését,
az arra vonatkozó jogszabályokban és a közlekedési hatóság határozataiban foglaltak megtartását, és arról elemzést
készít.
(5) A közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatásokat végzõ közlekedési szolgáltatókat, valamint a közlekedésszervezõt az autóbusszal
végzett közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyeletével kapcsolatos tevékenység ellátásához szükséges információk, adatok szolgáltatására kötelezheti.
(6) A közlekedési hatóság piacfelügyeleti tevékenysége
során felügyeleti és ellenõrzési terv alapján és azon kívül
is hivatalból vagy kérelemre folytat felügyeleti tevékenységet.
(7) Az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási
piac összehangolt felügyelete érdekében a közlekedési hatóság, a vasúti igazgatási szerv, valamint a hajózási hatóság egymással együttmûködik.”
(2) Az Sztv. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A közlekedési hatóság részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységéért az autóbusszal
közúti személyszállítási szolgáltatásokat végzõ közlekedési szolgáltatók, továbbá a közlekedésszervezõ az autóbuszos személyszállítási tevékenységének a 22. § (2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett
feladataihoz kapcsolódóan felügyeleti díjat fizetnek.
(2) A felügyeleti díj mértéke az elõzõ évi autóbusszal
végzett közúti személyszállítási szolgáltatások vagy a közlekedésszervezõ által az autóbuszos személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti
kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai teljesítésébõl
származó nettó árbevétel 0,1%-a. Elõzõ évi nettó árbevétel
hiányában a felügyeleti díjat a tárgyidõszakban tényleges
árbevétel alapján kell megfizetni.
(3) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes
teljesítése esetén az esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék
mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.
(4) A felügyeleti díj számításának, megállapításának
részletes szabályait, valamint megfizetésének módját és
feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.”
(3) Az Sztv. 16. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(1) Ha a közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyelete során észleli
a mûködési engedélyhez kötött tevékenység végzésével
vagy a számviteli elkülönítéssel és a keresztfinanszírozás
tilalmával vagy a közlekedésszervezõ tevékenységével
kapcsolatosan jogszabályban, vagy a közlekedési hatóság
határozatában meghatározott valamely kötelezettség megsértését,
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a) megállapítja a tevékenység végzésének feltételeit és
megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
b) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére,
c) az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárásról és a piacfelügyeleti bírságról szóló jogszabály alapján bírságot szab
ki.”
(4) Az Sztv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vasúti igazgatási szerv felügyeli a vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések vasúti társaságok és a közlekedésszervezõ általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból
ellenõrzi és elemzi az 1371/2007/EK rendeletben, e törvényben, a vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl
szóló rendeletben, a vasúti társaságok személyszállítási üzletszabályzatában és a közlekedésszervezõ személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.”
(5) Az Sztv. 17. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési hatóság felügyeli az autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek az autóbuszos személyszállító
szolgáltatók, valamint a közlekedésszervezõk általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból ellenõrzi és elemzi
a 181/2011/EU rendeletben, e törvényben, a 49. § (1) bekezdés d) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott
rendeletben, az autóbuszos személyszállító szolgáltatók
személyszállítási üzletszabályzatában – ideértve a szolgáltatás minõségi elõírásait is – és a közlekedésszervezõk személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.
(4) Ha a vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdésben
meghatározott valamely rendelkezés megsértését állapítja
meg, a vasúti társaság vagy a közlekedésszervezõ számára
a) elõírja a tevékenység jogszerû végzéséhez szükséges
lépések megtételét,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) utasjogi felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.
(5) Ha a közlekedési hatóság a (3) bekezdésben meghatározott valamely rendelkezés megsértését állapítja meg,
az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ számára
a) elõírja a tevékenység jogszerû végzéséhez szükséges
lépések megtételét,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) utasjogi felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.”
(6) Az Sztv. 17. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) Az utasjogi felügyeleti bírságot
a) a vasúti igazgatási szerv a (4) bekezdés a)–b) és d) pontjában,
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b) a közlekedési hatóság az (5) bekezdés a)–b) és
d) pontjában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett is kiszabhatja.
(5b) A vasúti igazgatási szerv vagy a közlekedési hatóság figyelmeztetést is alkalmazhat, ha
a) a jogsértéssel érintett utasok
aa) száma nem haladja meg a vonat vagy az autóbusz
utasainak 10%-át, vagy
ab) jogaik sérelmét a vasúti közlekedési szolgáltató
vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) vagy a közlekedésszervezõ
azonnali intézkedésével a helyszínen megszüntette, vagy
b) a szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ a jogsértést
megelõzõen hat hónapon belül hasonló vagy azonos jogsértést nem követett el.
(5c) Az utasjogi felügyeleti bírság több jogsértés együttes megvalósítása esetén minden jogsértés után kiszabható. Folyamatosan más-más érintett terhére elkövetett jogsértés esetében az utasjogi felügyeleti bírság esetenként
külön-külön szabható ki.
(5d) Az utasjogi felügyeleti bírság kiszabására irányuló
eljárás a vasúti igazgatási szervnek vagy a közlekedési hatóságnak a jogsértésrõl való tudomásszerzésétõl számított
hat hónapon belül, de legkésõbb a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg,
hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek
meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez
a helyzet vagy állapot fennáll.”
(7) Az Sztv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vasúti személyszállítást vagy az autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) panasszal élhet
a vasúti igazgatási szervnél, illetve a közlekedési hatóságnál, ha álláspontja szerint a személyszállító szolgáltató
vagy a közlekedésszervezõ megsértette a 17. § (1) és
(3) bekezdését. E panasz akkor terjeszthetõ elõ, ha a panaszos a vasúti vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ panaszkezelési eljárását
igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítõ eredményre.”
(8) Az Sztv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás esetében
a panaszkezelési eljárást a 49. § (1) bekezdés d) pontjában
adott felhatalmazás alapján megalkotott rendelet és az autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzata, közlekedésszervezõ esetében annak a 19. §
(6) bekezdésben meghatározott esetben megalkotott személyszállítási üzletszabályzata tartalmazza.”
(9) Az Sztv. 19. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzõ közlekedési szolgáltató – kivéve a taxi és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzõ szolgáltató –
a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó
általános szerzõdési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot készít. A közlekedésszervezõ a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan, a 22. §
(2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett
feladatai ellátására vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot készít.
(5) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást
végzõ szolgáltató és a közlekedésszervezõ a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó, a 22. § (2) bekezdése
szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai ellátására vonatkozó személyszállítási üzletszabályzata tartalmazza a szolgáltatás minõségi elõírásait. A vasúti személyszállítási üzletszabályzatot, a közlekedésszervezõnek
a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó, a 22. §
(2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett
feladatai ellátására vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot és annak módosítását a vasúti igazgatási szerv
a Vtv.-ben, az országos mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben és a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A jóváhagyás nem tagadható meg, ha a vasúti személyszállítási üzletszabályzat a Vtv.-ben, az országos mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl
szóló kormányrendeletben és a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel.”
(10) Az Sztv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A személyszállítási üzletszabályzat hatályos szövegét a közlekedési szolgáltató és a közlekedésszervezõ nyilvánosan közzéteszi.”
(11) Az Sztv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A közszolgáltatási szerzõdésben rögzítendõ áralkalmazási elvek érvényesítésekor biztosítani kell, hogy:)
„a) a felszámított díjak arányban álljanak a komfortfokozattal, a kiegészítõ szolgáltatások által nyújtott többlet-szolgáltatásokkal, vagy a szolgáltatás egyéb jellemzõivel;
b) egyéb díj alkalmazására magasabb komfortfokozat,
kiegészítõ szolgáltatás vagy a szolgáltatás egyéb jellemzõi
által indokolt esetben kerüljön sor;”
(12) Az Sztv. 49. § (1) bekezdés f) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f) az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervezõ tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra, a piacfelügyeleti díj alkalmazására,
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számítására és megállapítására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és
alkalmazására vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(13) Az Sztv. 49. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„k) a személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak
védelme érdekében a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság által vasúti és autóbuszos személyszállító
szolgáltatókkal, valamint a közlekedésszervezõkkel szemben alkalmazható bírság mértékére, alkalmazására,
valamint megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(14) Az Sztv. 51. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az egyenlõ esélyû hozzáférés feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban
részt vevõ jármûveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és
kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan meg kell teremteni, ennek érdekében az ezen jármûveket és létesítményeket érintõ beruházások, fejlesztések, beszerzések során, valamint – ha ez mûszaki szempontból lehetséges – az
átalakítások során az egyenlõ esélyû hozzáférés követelményeit már érvényesíteni kell.”
(15) Az Sztv. 51. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet
közszolgáltatási szerzõdés alapján nyújtó, az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: szolgáltató) regionális összevonása során – az
érintett társaságok beolvadásáig, összeolvadásáig, de legfeljebb 2014. december 31-éig – nem minõsül a 25. §
(8) bekezdése szerinti alvállalkozónak az a gazdasági társaság, amelyben a szolgáltató – a nemzeti vagyonról szóló
törvény szerinti – többségi befolyással rendelkezik.”
(16) Az Sztv. 25. § (3) bekezdés j) pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg lép.

42. Az egyes közlekedési tárgyú törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény módosítása
76. §
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXIX. törvény 75. § (2) bekezdésében az
„az 60. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 60. §
(2) bekezdése” szöveg lép.

77. §
Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 28. §-a.
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43. A muzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény módosítása
78. §
Hatályát veszti a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény
30. § (1) bekezdésében az „A tulajdonváltozásra vonatkozó szerzõdést a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság köti
meg.” szövegrész.
44. A köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételérõl szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
79. §
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nemzetiségi óvodai nevelést is ellátó többcélú intézmény önkormányzati fenntartója 2012. december
27-éig meghozott döntésével a (2) bekezdés szerinti döntését visszavonhatja vagy módosíthatja, annak érdekében,
hogy az intézmény nemzetiségi óvodai nevelést is elláthasson. E bekezdés alkalmazása esetén a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti átadás-átvételi megállapodást 2012.
december 28-áig módosítani kell.”

80. §
Hatályát veszti a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérõl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 10. alcíme.
45. Az egyes szakosított szociális
és gyermekvédelmi szakellátási intézmények
állami átvételérõl és egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi CXCII. törvény módosítása
81. §
(1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi
szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 3. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:
„3. A települési önkormányzatok egyes kötelezettségeinek átvétele”
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(2) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi
szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 6. §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magyar állam 2013. évben – az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel – egyedi állami kezességként
átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését vagy értékének megõrzését szolgáló alapügyletekhez
kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi állami kezességvállalások 2013. évi mértékére meghatározott keretet.
(2) Az átvállalandó kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésõbb 2013. április 15-éig
a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért
felelõs miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalások során az
állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter jár el.”

82. §
Hatályát veszti az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 6. § (4)–(6) bekezdése.
83. §
A Kormánynak a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. § (11) bekezdése alapján meghozott döntése szerint
csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ önkormányzatok számára az adósságuknak a csökkentett mérték szerinti átvállalására 2013. június 28-áig
kerül sor a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CXCVI. törvényben meghatározott
helyi önkormányzati adósságátvállalási eljárásrend keretében.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
46. Hatályba léptetõ rendelkezések
84. §
(1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2015. január 2-án hatályát veszti.
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(2) A 37. § (1) bekezdése, a 38. §, a 68–70. §, a 75. §
(1), (3) és (14) bekezdése, a 76. §, a 77. § 2012. december 31-én lép hatályba.
(3) Az 1–11. §, a 12. § (1) és (3) bekezdése, a 13. §,
a 14. §, a 15. § (1)–(4) bekezdése, a 16. §, a 18. §, a 19. §
(3) bekezdése, a 22–25. § és az 1. melléklet, a 26. §, a 28. §,
a 30. §, a 31. §, a 33. § (3)–(5), (7), (8), (10)–(12), (14),
(18), (20), (22), (26) bekezdése, a 34. § a)–c) pontja,
a 35. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, a 36. §,
a 37. § (2) bekezdése, a 39. § (1) bekezdése, a 40. §, a 41. §
a) pontja, a 43. § (9) és (12) bekezdése, a 44. § a) pontja,
a 45. § a) pontja, a 46. §, a 47. §, az 51. §, a 60–62. §,
a 64. §, a 65. §, a 67. §, a 71–74. §, a 75. § (2), (4)–(13),
(15) és (16) bekezdése, a 78. §, a 86. § b) és f) pontja 2013.
január 1-jén lép hatályba.
(4) A 33. § (15)–(17) bekezdése 2013. január 2-án lép
hatályba.
(5) A 19. § (1) és (2) bekezdése, a 20. §, a 21. §, a 39. §
(2) és (3) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése, az 52. §, az
53. § (3) bekezdése, a 63. § 2013. február 1-jén lép hatályba.
(6) A 32. § (2) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.
(7) A 12. § (2) bekezdése, a 29. §, a 32. § (1) bekezdése,
a 41. § b) és c) pontja, a 43. § (5)–(8) és (11) bekezdése,
a 44. § c) pontja, a 45. § b) pontja, a 48–50. §, a 86. §
d) pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.
(8) A 86. § a) pontja 2013. augusztus 16-án lép hatályba.
(9) A 33. § (1), (2), (6), (9), (19), (21), (23)–(25) bekezdése, a 34. § d)–h) pontja, a 35. § (1) bekezdés a) pontja
2014. január 1-jén lép hatályba.
(10) A 86. § c) és e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

47. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
85. §
Hatályát veszti
a) a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a
foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet,
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 30/A. §-a,
c) a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a
foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2001. (XII. 19.)
Korm. rendelet.
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86. §

48. Az Európai Unió jogának való megfelelés

Hatályát veszti
a) az Ltv. 63. §-a, 63/A. §-a és 87/C. §-a,
b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (7) bekezdése,
c) a Vtv. 87/A. §-a,
d) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (2) bekezdése és
12. §-a,
e) az Sztv. 51. § (9) bekezdése,
f) a Tny. 22/A. §-ában az „a 83/A–83/B. § szerint” szövegrész.

87. §
A 12. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló
2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCVIII. törvényhez
„Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez
A kerületi önkormányzatok egymás közötti részesedési arányai
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

B

Kerületi önkormányzat megnevezése

Részesedési arányok (%)

14

I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat
XVIII. kerületi önkormányzat
XIX. kerületi önkormányzat
XX. kerületi önkormányzat
XXI. kerületi önkormányzat
XXII. kerületi önkormányzat
XXIII. kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen

1,54229750
5,07622909
7,22624018
6,11004338
1,40816157
2,51692804
3,31902329
3,80946081
3,61965731
4,71307384
7,28511820
2,98544811
6,06949128
7,04585324
5,12986946
4,16786632
4,73956940
6,59426818
3,47808963
3,58665199
4,88600440
3,27164242
1,41901236
100,00000000
”
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2012. évi CCIX. törvény
egyes törvényeknek az Országgyûléssel,
valamint az önkormányzatokkal összefüggõ
módosításáról*

1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosítása
1. §
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. §-a a
következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdésben, a (4) bekezdésben, valamint a 18. §-ban foglaltaktól eltérõen a fõpolgármester
illetményére és költségtérítésére vonatkozó szabályokról a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezik.”

2. §
Hatályát veszti a Pttv. 3. § (2) bekezdésében a „,valamint körzetközponti feladatot ellátó” és az „– a fõvárosi
önkormányzat esetén 15,0–16,5” szövegrész.

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
3. §
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
36. § (1) bekezdés e) pontja a következõ szöveggel lép
hatályba:
[36. § (1) Az önkormányzati képviselõ, valamint a képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához
szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet]
„e) jegyzõ (fõjegyzõ), aljegyzõ, polgármesteri hivatal
vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselõje, alkalmazottja;”

4. §
A Mötv. 71. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„71. § (1) A fõpolgármester megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el.
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megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervek-rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetménypótlékából álló illetményének összegével. A fõpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegû
költségtérítésre jogosult.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fõvárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl,
illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetménypótlékából álló
illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke
megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben
meghatározott illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fõ lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501–10 000 fõ lakosságszámú település
polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001–30 000 fõ lakosságszámú település
polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fõ lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyezõ mértékû
tiszteletdíjra jogosult, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A fõállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegû költségtérítésre jogosult.”

5. §
A Mötv. 80. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„80. § (1) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a megyei közgyûlés alelnöke illetményének
összegét a fõpolgármester, a polgármester, a megyei közgyûlés elnöke illetménye 70–90%-a közötti összegben a
képviselõ-testület állapítja meg.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselõ-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja
meg, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl a
képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
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(3) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei
közgyûlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre
jogosult.”
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(4) bekezdés f) pontja, a 154. §, a 156. § (3) bekezdése, valamint a 158. § a 2014. évi általános önkormányzati
választások napján lép hatályba.”

9. §
6. §
A Mötv. 82. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép
hatályba:
„(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan idõre – nevezi ki a jegyzõt. A tízezer fõnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer fõnél kevesebb
együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati
hivatalánál a polgármester – a jegyzõre vonatkozó szabályok szerint, a jegyzõ javaslatára – kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi
az aljegyzõt. A jegyzõi és az aljegyzõi kinevezés vezetõi
munkakörnek minõsül, a jegyzõre, aljegyzõre alkalmazni
kell a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyzõ is
kinevezhetõ.”

(1) A Mötv. 156. § (2) bekezdés a) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
[(2) Hatályát veszti]
„a) az Ötv. 1–18. §-a; 22–31. §-a; 32. §-ának elsõ mondata, 33. §-a; 35–44. §-a; 46. § (2) bekezdése; 52–60. §-a;
61. § (2)–(6) bekezdése; 62–68/D. §-a; 71–72. §-a; 74. §
(2)–(3) bekezdése; 75–77. §-a; 81–87. §; 88. § (1) bekezdés a), c), d) pontja; 89–97. §; 101–115. § (4) bekezdése;
115. § (6) bekezdése,”
(2) Nem lép hatályba a Mötv. 156. § (2) bekezdés
b) pontja.

3. A nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény módosításáról
10. §

7. §
A Mötv. 84. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép
hatályba:
„(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati
hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve)
Megyei Önkormányzati Hivatal;
d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén:
(település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.”

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 95. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 18. §, a 45. § (2) és
(4) bekezdése, az 50. § (7) bekezdése, a 74. § (1)–(3) és
(7) bekezdése, a 75–76. §, a 95. § (7) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

11. §
Az Nkt. 95. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 67. § (2) bekezdése a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.”

8. §

12. §

A Mötv. 144. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2–15. §, 17–20. §, a 21. § (1) bekezdés, a
22–26. §, a 27. § (3)–(4) bekezdés, a 41–50. §, az 51. §
(1)–(3) bekezdés, az 51. § (5) és (6) bekezdés, az 52–62. §,
a 65–68. §, a 71. § (1) bekezdés, a 79. §, 81–105. §, a 106. §
(1) bekezdés, a 111–131. §, a 143. § (1) bekezdés a) és
c) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés
a)–d), g) és h) pontja, a 146. §, a 156. § (2) bekezdés, valamint a 157. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 27. § (2) bekezdés, a 28–40. §, a 64. §, a 69–70. §,
a 71. § (2)–(6) bekezdése, a 72–78. §, a 80. §, a 143. §

Az Nkt. 95. § (1) bekezdésében a „(2)–(5)” szövegrész
helyébe a „(2)–(6)” szöveg lép.

4. Az Országgyûlésrõl szóló
2012. évi XXXVI. törvény módosítása
13. §
(1) Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„45. § Az Országgyûlés ülése zavartalan lefolytatásának
biztosítása az ülést vezetõ elnök feladata, ennek érdekében
az ülést vezetõ elnök, illetve – az ülést vezetõ elnök vagy a
házelnök javaslatára – az Országgyûlés a 46–51. §-ban
meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.”
(2) Az Ogytv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így
különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértõ vagy illetlen kifejezést használ, az ülést
vezetõ elnök rendreutasítja, egyidejûleg figyelmezteti a
sértõ vagy illetlen kifejezés ismételt használatának következményeire.”
(3) Az Ogytv. 48. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a képviselõ felszólalása során az Országgyûlés
tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértõ kifejezést használ, vagy az általa használt sértõ kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, az ülést
vezetõ elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a képviselõ kizárását az ülésnap hátralévõ részébõl, illetve a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását.
(4) A kizárásra vonatkozó javaslatról az Országgyûlés
vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,
a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ
elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az
Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ
elnök döntésének törvényességérõl.”
(4) Az Ogytv. 48. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A házelnök – a (3) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a kirívóan
sértõ kifejezés használatától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását javasolni.
(7) A (3) és (6) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt követõ ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem
haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának
harmadát.”
(5) Az Ogytv. 49. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a képviselõ az Országgyûlés tekintélyét, rendjét
súlyosan sértõ magatartást tanúsít, illetve magatartásával
a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az ülést vezetõ elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül javasolhatja a
képviselõ kizárását az ülésnap hátralévõ részébõl, illetve
a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve – a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra
vonatkozó szabályainak megszegése esetén – a megsértett
házszabályi rendelkezést is.
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(5) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés vita
nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,
a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ
elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az
Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök döntésének törvényességérõl.
(6) Az ülésnapról kizárt képviselõ az ülésnapon nem
szólalhat fel újra. Az ülésnapról kizárt képviselõ a kizárás
napjára tiszteletdíjra nem jogosult.
(7) A házelnök – a (4) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (4) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását
javasolni.
(8) A (4) és (7) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt követõ ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege nem
haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának harmadát.”
(6) Az Ogytv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés
vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen,
a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Ha a képviselõt
az (1) bekezdés szerint az ülésnapról kizárták, a kizárás
idõtartama alatt az Országgyûlés ülésein és az országgyûlési bizottságok munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra
nem jogosult. Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az Országgyûlést a kizárásról
és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita
nélkül határoz az ülést vezetõ elnök döntésének törvényességérõl.”
(7) Az Ogytv. 50. §-a a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A házelnök – az (1) bekezdés szerinti bármely jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – az (1) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon
belül jogosult a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának
felfüggesztését, illetve a képviselõvel szemben pénzbírság
kiszabását javasolni.”
(8) Az Ogytv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (2a) bekezdés szerinti, pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról az Országgyûlés a javaslattételt
követõ ülésén, vita nélkül határoz. A pénzbírság összege
nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának
összegét.”
(9) Az Ogytv. 50. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (5) bekezdés alkalmazásában figyelembe kell
venni azt is, ha a képviselõ az (1) bekezdésben meghatározott magatartást bizottsági ülésen tanúsította.”
(10) Az Ogytv. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § (1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgyûlési bizottság elnöke a 46–47. §-ban,
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a 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 49. § (1)–(3) bekezdésében foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.
(2) Ha a képviselõ a bizottsági ülésen
a) felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy
valamely személyt, csoportot – így különösen valamely
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan
sértõ kifejezést használ, vagy az általa használt sértõ kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, vagy
b) az Országgyûlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértõ
magatartást tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi
rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályait megszegi,
a bizottság javasolhatja a képviselõ kizárását a bizottsági ülés hátralévõ részébõl, illetve vele szemben pénzbírság
kiszabását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés
okát, illetve – a házszabályi rendelkezések tanácskozási
rendre vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése esetén – a megsértett házszabályi rendelkezést is.
(3) Ha a képviselõ a bizottság ülésén fizikai erõszakot
alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erõszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel, a bizottság javasolhatja a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve
vele szemben pénzbírság kiszabását.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti javaslat megtételérõl
vagy a képviselõ kizárásáról a bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönt.
(5) A házelnök – a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (2) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselõvel szemben pénzbírság kiszabását
javasolni. A házelnök – a (3) bekezdés szerinti bármely
jogkövetkezményre irányuló javaslat hiányában – a (3) bekezdés szerinti magatartás tanúsításától számított öt napon
belül jogosult a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának
felfüggesztését, illetve a képviselõvel szemben pénzbírság
kiszabását javasolni.
(6) A pénzbírság kiszabására, illetve a képviselõ képviselõi jogai gyakorlásának felfüggesztésére a 48. § (7) bekezdése, a 49. § (8) bekezdése, illetve az 50. § (3)–(7) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az 50. §
(5) bekezdésének alkalmazásában figyelembe kell venni azt
is, ha a képviselõ a (3) bekezdésben meghatározott magatartást az Országgyûlés ülésén követi el.”
(11) Az Ogytv. 29. § (9) bekezdésében a „48. § (3)–(5)”
szövegrész helyébe a „48. § (3)–(7)” szöveg lép”
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15. §

Az Ogytv. 147. § (3) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(3) A 30. alcím megjelölése és a 80. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„30. Összeférhetetlenség
80. § (1) A képviselõi megbízatás – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – összeegyeztethetetlen
minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel
vagy megbízatással. A képviselõ más keresõ foglalkozást
nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos,
oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet kivéve – díjazást nem
fogadhat el.
(2) A képviselõ miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el,
illetve az Országgyûlés tisztségviselõje lehet.
(3) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselõ
nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje és országgyûlési bizottság tagja.
(4) A képviselõ fõpolgármesteri, fõpolgármester-helyettesi, megyei közgyûlési elnöki, megyei közgyûlési alelnöki,
polgármesteri, alpolgármesteri és helyi önkormányzati képviselõi megbízatást (a továbbiakban együtt: polgármesteri
megbízatás) láthat el. A képviselõ polgármesteri megbízatásának fennállása alatt a 104. § (1) bekezdésében meghatározott képviselõi tiszteletdíjra nem jogosult.””

16. §
Az Ogytv. 160. § (3) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(3) Hatályát veszti a 81–83. §, a 84. § a)–g) pontja,
a 89. § e) és f) pontja, a 96. § (1) bekezdése, valamint a
109. § (8) és (9) bekezdése.”

17. §
Hatályát veszti az Ogytv.
a) 80. § (1) bekezdésében az „és (4)” szövegrész,
b) 80. § (4) bekezdése,
c) 89. § a) pontja.

14. §

18. §

Az Ogytv. 89. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[89. § A képviselõ a házelnöknek köteles bejelenteni
minden, összeférhetetlenség alá nem esõ]
„a) polgármesteri megbízatását és polgármesteri megbízatása megszûnését,”

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § és a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 14. § az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló ülésének napján lép hatályba.
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(4) A 17. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

19. §
E törvény
a) 3–6. §-a és 8–9. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak,
b) 13. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk
(7) bekezdése alapján a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek,
c) 13. § (11) bekezdése az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak,
d) 14–17. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak,
e) 18. §-a az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése, 4. cikk
(2) és (5) bekezdése, és 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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nyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzõk (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe
vett tényezõket, továbbá az ingatlannak az adott idõpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidõ 8 nap.”
2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosítása
2. §
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) a következõ 20. §-sal egészül ki:
„20. § Ha a települési képviselõ 2013. január 1-je elõtt
körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat képviselõtestületének tagja volt, úgy a megállapított tiszteletdíja – a képviselõ-testület ellenkezõ döntéséig – 2013. január 1-jét követõen nem változik.”
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása
3. §

2012. évi CCX. törvény
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével
összefüggõ törvények, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48/E. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Települési önkormányzatok – az önálló települési
környezetvédelmi program mellett vagy helyett – közös
települési környezetvédelmi programot is készíthetnek.”

Az Országgyûlés a törvényesen és átláthatóan mûködõ,
a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam mûködési feltételeinek a megteremtése, a helyi államigazgatási rendszer megújítása, a szolgáltató közigazgatás erõsítése, valamint a közigazgatási hatósági eljárások ügyfélbarát jellegének és hatékonyságának növelése érdekében a
következõ törvényt alkotja:

4. §

1. Az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101. § Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõje által kiállított adó- és értékbizo* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.

A Kvt. 48/F. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A települési önálló vagy közös környezetvédelmi
program tervezetét – az (1) bekezdésben meghatározott
szerveken túl – az illetékes megyei önkormányzatnak,
a megyei környezetvédelmi program tervezetét az illetékes
regionális területfejlesztési konzultációs fórumnak is meg
kell küldeni véleményezésre.”
4. A tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítása
5. §
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A versenyfelügyeleti eljárásra – e törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni a Ket. 15. § (4) bekezdése, 18. §-a, 29. §
(3)–(12) bekezdése, 30. § a) és b) pontja, 31. § (1) bekezdés j) pontja, 33/A. §-a, 33/B. §-a, 38. §-a, 43. § (6a) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 47. §-a, 51. § (1) és (5) bekezdése, 61. § (1) bekezdése, 70. §-a, 71. § (7) bekezdése,
74. § (2)–(5) bekezdése, 88. §-a, 88/A. §-a, 91. §-a, 93. §-a,
94. §-a, 94/A. §-a, 109. § (2) bekezdése, 116. §-a, 127. §
(1)–(5) és (7) bekezdése, 128. § (1) és (3) bekezdése,
130. §-a, valamint 134. § b) és c) pontja kivételével.”

5. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
6. §
(1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. §-a a következõ
(11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárást lezáró döntésének jogerõre emelkedésétõl és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapot követõen új
ügyfél nem vehet részt az eljárásban.
(12) Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggõnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésbõl
közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.”
(2) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §-a a következõ
(10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A fõvárosi kerületi önkormányzat 2014. június 30-ig a fõvárosi szabályozási kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a fõvárosi településszerkezeti terv területfelhasználásának megfelelõ
egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelõ építési övezetet, övezetet állapíthat meg a fõvárosi szabályozási keretterv módosítása nélkül a fõvárosi önkormányzat hozzájárulásával.
(11) A fõvárosi önkormányzat a kerületi önkormányzat
(10) bekezdés szerinti módosítással kapcsolatos
a) hozzájárulását nem adja meg, indokolni köteles,
b) hozzájárulás kérdésében 60 napon belül nem határoz,
a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(12) Amennyiben a keretövezet változtatása szükséges,
és a (10) bekezdésben foglalt eset nem áll fenn, a fõvárosi
önkormányzat 2014. június 30-ig a fõvárosi szabályozási
kerettervet módosíthatja.”
(3) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„17. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
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engedélyezési, tudomásulvételi, kötelezési és végrehajtási eljárások, a hatósági bizonyítvány kiállításának,
valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenõrzés részletes szakmai szabályait, a hatósági határozatok és végzések tartalmi követelményeinek részletes
szabályait, az elektronikus építésügyi hatósági ügyintézés részletes szabályait, a szolgáltatásnyújtás részletes
szabályait, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében a keresetlevél építésügyi hatóság általi, bírósági felülvizsgálat céljából történõ továbbításának szabályait, az építésügyi hatósági eljáráshoz kötött
építési tevékenységek körét, valamint az ügyfélnek ügyféli joga gyakorlásához szükséges, az elsõ fokú eljárásban tett nyilatkozatának, illetve kérelmének tartalmi követelményeit,”
(rendelettel állapítsa meg.)
(4) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a a következõ
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap
a) a fõvárosi kerületi önkormányzat, hogy 2014. június
30-ig a fõvárosi településszerkezeti terv területfelhasználásnak megfelelõ egyéb alkalmazható keretövezetnek
megfelelõ építési övezetet, övezetet állapítson meg,
b) a fõvárosi önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig,
amennyiben a keretövezet változtatása szükséges, a fõvárosi szabályozási kerettervet módosítsa.”
(5) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek a településfejlesztéssel,
a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény
62. § (1) bekezdésével módosított
a) 62. § (1) bekezdés 29. pontját megállapító rendelkezése az „illetékességi területük lehatárolását, valamint feladat- és hatáskörét” szövegrész helyett a „feladat- és hatáskörét, valamint – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –
az illetékességi területük lehatárolását”;
b) 62. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése
a „telekalakítási” szövegrész helyett a „telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ ingatlanügyi
hatóságok illetékességi területét önállóan, valamint a telekalakítási”
szöveggel lép hatályba.

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosítása
7. §
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét rendeletben szabályozza.”
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7. A fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény módosítása
8. §

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 7/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített köznevelés-fejlesztési tervben
meg kell határozni, hogy az állam által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra
az egyenlõ esélyû hozzáférés feltételei.”

8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény módosítása
9. §
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontjában
a „kistérségekben” szövegrész helyébe a „megyékben”
szöveg, a „kistérségek” szövegrész helyébe a „megyék”
szöveg lép.

9. A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
10. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása
során az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.”

11. §
A Ket. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen ügyfelet, illetve az eljárás
korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen egyéb
résztvevõjét megfelelõ légkör biztosítása mellett, korára,
egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az õt megilletõ jogokról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményrõl.”
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12. §

(1) A Ket. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az eljárás megindításáról szabályszerûen értesített
ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az elsõfokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. A nyilatkozat, illetve a kérelem tartalmi követelményeit a törvény vagy a
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet meghatározhatja.
(6a) Törvény elõírhatja, hogy a hatósági döntés jogerõre
emelkedésétõl és végrehajthatóvá válásától számított, a
törvényben meghatározott, legalább hat hónapos határidõn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban.
Ebben az esetben a határidõ elmulasztása esetén igazolási
kérelem benyújtásának nincs helye.”
(2) A Ket. 15. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási
képessége, ha a polgári jog szabályai szerint cselekvõképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben
a korlátozott cselekvõképességgel rendelkezõ személyt is
megilleti az eljárási képesség. Ha eziránt kétség merül fel,
az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási képesség
meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél
helyett törvényes képviselõjét vonja be az eljárásba, illetve
az erre vonatkozó iratok csatolásával ügygondnok kirendelését kéri, vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetõvé
teszi – az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes
szabályok meghatározásával –, maga gondoskodik ügygondnok kirendelésérõl.”

13. §
A Ket. 33. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidõ tizenöt nap. Kivételesen indokolt esetben – amennyiben
azt jogszabály nem zárja ki – a szakhatóság vezetõje a szakhatósági eljárásra irányadó határidõt annak letelte elõtt egy
alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja,
és errõl az ügyfelet és a megkeresõ hatóságot értesíti.
A szakhatóságnak az ügyintézési határidõ meghosszabbításáról szóló végzésében a határidõ-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölnie.”

14. §
(1) A Ket. 38/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése esetén
az ott megjelölt hatóságnál (a továbbiakban: közremûködõ
hatóság) is benyújtható a kérelem vagy együttesen valamely
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jog gyakorlásához szükséges több kérelem. A kormányablak e rendelkezés alkalmazásában közremûködõ hatóságnak minõsül.
(2) A közremûködõ hatóság a kérelmet, illetve kérelmeket öt napon belül továbbítja a döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz. Jogszabály
a kérelem, illetve a kérelmek továbbítására rövidebb határidõt is meghatározhat. A konzuli tisztviselõ eljárásában
a kérelmet haladéktalanul, de legkésõbb az elsõ diplomáciai
futárpostával kell továbbítani. Az ügyintézési határidõ a kérelemnek, illetve kérelmeknek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz történõ megérkezését követõ napon kezdõdik.”
(2) A Ket. 38/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik,)
„a) az ügyfél az illetéket és a díjat a közremûködõ hatóságnál is megfizetheti,”

15. §
A Ket. 38/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38/C. § (1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján az erre feljogosított tanúsító szervezet közremûködhet a tényállás tisztázásában. A tanúsító szervezet
által kibocsátott tanúsítványt a hatóság köteles elfogadni
a tények igazolására, a tanúsított tények tekintetében
a hatóság további eljárási cselekményeket nem végez.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet lehetõvé teszi, az
erre feljogosított tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvány alapján az abban tanúsított tényeken alapuló jogok
közvetlenül gyakorolhatók. A törvénynek vagy kormányrendeletnek meg kell határoznia a tanúsító szervezet felelõsségére vonatkozó szabályokat a tanúsítvány alapján
tanúsított tények fennállására vonatkozóan.”

16. §
A Ket. 39/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan
cselekvõképes ügyfél, tanú, illetve a szemletárgy birtokosa védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is
dönthet a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy adatainak zárt kezelésérõl. A végzést a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy
képviselõjével is közölni kell.”

17. §
A Ket. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni és
nincs törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az erre vonatkozó iratok csatolásával a gyámhatóságnál ügygondnok kötelezõ kirendelését kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetõvé
teszi – az ügygondnok kirendelésére vonatkozó részletes
szabályok meghatározásával – maga gondoskodik az ügygondnok kirendelésérõl.”

18. §
A Ket. 44. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegeli
a szakhatóság megkeresését és maga dönt a szakkérdésben.
Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
ügyekben és szempontok alapján a hatóság mellõzi a szakhatóság megkeresését. Ha a hatóság maga dönt a szakkérdésben, ehhez szakértõt nem rendelhet ki, és az adott szakkérdésre vonatkozó szakhatósági eljárásért illeték és díj
nem kérhetõ. Ha mérlegelés esetén a hatóság úgy dönt, hogy
megkeresi a szakhatóságot, a szakhatóság állásfoglalása kötelezõ a hatóságra nézve.”

19. §
A Ket. 51. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek, és a § a következõ (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az ügyfél cselekvõképtelen, személyes nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, ha a nyilatkozatától
várható bizonyíték más módon nem pótolható és ehhez
a törvényes képviselõje hozzájárul. A cselekvõképtelen
személyt indokolt esetben a lakcímén kell meghallgatni.
(2b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az, aki
korlátozottan cselekvõképes vagy szellemi, valamint
egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a nyilatkozattétel jelentõségét, nyilatkozattételre csak akkor
hívható fel, ha nyilatkozatot kíván tenni és a törvényes
képviselõje ehhez hozzájárul.
(2c) A nyilatkozat megtételére cselekvõképtelen
vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél esetén csak
a törvényes képviselõ jelenlétében kerülhet sor. Írásbeli
nyilatkozat esetén a törvényes képviselõ a nyilatkozatot
aláírja.
(2d) Ha az ügyfél és törvényes képviselõje között érdekellentét van, a törvényes képviselõnek a (2a)–(2c) bekezdésben meghatározott jogait a gyámhatóság gyakorolja. Ha az ügyfél a törvényes képviselõjével szemben
terjeszt elõ kérelmet, az érdekellentét fennállását meg
kell állapítani. A gyámhatóság a cselekvõképtelen vagy
korlátozottan cselekvõképes személyt törvényes kép-
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viselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy érdekében áll.”
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következik – úgy kell közölni, hogy azt a szemletárgy
birtokosa legalább öt nappal korábban megkapja.”

22. §
20. §
(1) A Ket. 53. § (4a)–(4c) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Cselekvõképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték
mással nem pótolható és ehhez a törvényes képviselõje
hozzájárul. Meghallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetést a hatóság mellõzi. A
cselekvõképtelen személyt indokolt esetben a lakcímén
kell meghallgatni.
(4b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az, aki
korlátozottan cselekvõképes vagy szellemi, valamint
egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét, tanúként csak akkor hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni és a törvényes képviselõje ehhez hozzájárul.
(4c) A cselekvõképtelen és a korlátozottan cselekvõképes tanú meghallgatását csak a tanú törvényes képviselõjének jelenlétében lehet lefolytatni.
(4d) Ha a tanú és a törvényes képviselõ között érdekellentét van, a (4a)–(4c) bekezdésben meghatározott jogokat
a gyámhatóság gyakorolja. A gyámhatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanút törvényes
képviselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanú érdekében áll.”
(2) A Ket. 53. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem használható fel bizonyítékként a (3), valamint
a (4a)–(4d) bekezdésben, továbbá az 54. § (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével felvett tanúvallomás, továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek megtétele elõtt a tanút nem figyelmeztették a (4) bekezdésben
meghatározott jogára.”

21. §
A Ket. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében meghatározott személyt (a továbbiakban együtt: szemletárgy birtokosa) a szemlérõl – a (2) és (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – elõzetesen értesíteni kell. Ha a szemle
eredményessége érdekében indokolt, az értesítésnek tartalmaznia kell a szemletárgy birtokosának személyes jelenlétére, a szükséges iratok elõkészítésére irányuló felhívást. Az értesítést – ha az ügy körülményeibõl más nem

A Ket. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet,
a tanút, a szakértõt, a hatósági közvetítõt, és megszemlélheti
a szemletárgyat. Cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes személy tárgyaláson történõ meghallgatására
csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban részt
vevõ más személyekkel történõ együttes meghallgatása érdekeit nem sérti.”

23. §
A Ket. 69. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hatóság a cselekvõképtelen vagy korlátozottan
cselekvõképes ügyfél védelme érdekében erre irányuló kérelem nélkül is dönthet az iratbetekintési jog korlátozásáról.”

24. §
A Ket. 72. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A határozatnak – ha jogszabály további követelményt
nem állapít meg – tartalmaznia kell az indokolásban)
„ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, valamint
a szakhatósági megkeresés mellõzésének okát,”

25. §
A Ket. 86. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A hatóság a törvényben meghatározott adatokról
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. E törvény hatósági nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései tekintetében
hatósági nyilvántartás alatt közhiteles hatósági nyilvántartást kell érteni.
(1a) A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az
ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszemûségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplõ adatokban
bízva szerez jogot. Az ellenkezõ bizonyításáig a hatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy
az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn, továbbá senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
adatot nem ismeri.
(1b) A hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság
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csak törvényben és kormányrendeletben e célból meghatározott bizonyítási eszközt használhat fel.
(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés tekintetében nem alkalmazható a 82. § (1) bekezdése.”

26. §
A Ket. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § (1) A hatósági ellenõrzés hivatalból vagy – ha
azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem
korlátozza – az ügyfél kérelmére indul meg. Az ügyfél
csak saját maga hatósági ellenõrzés alá vonását kérelmezheti.
(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában nem kérhetõ hatósági ellenõrzés, és az erre vonatkozó kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) a kérelem benyújtásának idõpontjában a hatóság elõtt
az adott ügyre vonatkozóan már folyamatban van hatósági
ellenõrzés,
b) ha a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát
el ellenõrzési feladatot,
c) ha a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb
kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül lefolytatott
ellenõrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenõrzés lefolytatását követõen felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor, vagy
d) ha a hatóság által a kérelmezõvel szemben korábban lefolytatott ellenõrzése alapján a végrehajtás folyamatban van.”

27. §
A Ket. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatóság ellenõrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az elõre ütemezett ellenõrzések tárgyát,
az ellenõrzési idõszakot, az ellenõrzések ütemezését, eszközét, az ellenõrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenõrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos
ellenõrzési feladatot.”

28. §
(1) A Ket. 93. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenõrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényérõl az ügyfélnek az ellenõrzés iránti kérelem benyújtásakor elõterjesztett kérelmére hatósági bizonyítványt állít
ki. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendel-
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kezik, a hatósági bizonyítvány egy évig hatályos. Ebben
az esetben nem alkalmazható a 83. § (3) bekezdésében
meghatározott határidõ.”
(2) A Ket. 93. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyfél nem kéri a (3a) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását, a hatóság az eljárás befejezésekor az ügyfélnek megküldi az ellenõrzésrõl készített
jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv személyes
adatot nem tartalmazó kivonatát. Ebben az esetben az ellenõrzést harminc napon belül kell lefolytatni, és e határidõn belül kell gondoskodni – az ügyfél személyes adatát
kivéve – a jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv
személyes adatot nem tartalmazó kivonata ügyfélnek való
megküldésérõl. Ennél rövidebb határidõt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet
állapíthat meg.”

29. §
(1) A Ket. 94. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság a jegyzõkönyvben,
illetve közös jegyzõkönyvben foglaltakat bizonyítékként
használhatja fel, és azok alapján közvetlenül eljárhat.”
(2) A Ket. 94. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha a hatósági ellenõrzés az ügyfél kérelmére indult, az (1) bekezdés a) pontja
a (2) bekezdés a), valamint e)–h) pontjában foglalt esetben
is alkalmazható.”

30. §
A Ket. 98. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Törvény a fellebbezés benyújtásához indokolási
kötelezettséget írhat elõ. Törvény azt is elõírhatja, hogy
fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggõ okból, illetve csak a döntésbõl közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.”

31. §
(1) A Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nincs helye fellebbezésnek)
„a) a döntés ellen, ha az ügyben törvény azt kizárja,”
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(2) A Ket. 100. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
(Nincs helye fellebbezésnek)
„h) a 98. § (1a) bekezdése alapján benyújtott fellebbezés
érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén.”
(3) A Ket. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), c)–h) pontjában meghatározott
esetben az elsõfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van
helye.”
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ság maga dönt a fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is.”

34. §
A Ket. 109. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A végzés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhetõ, ha e törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, és törvény az ügyben az elsõfokú határozattal szemben kizárja a fellebbezést, valamint a határozat
bírósági felülvizsgálatát teszi lehetõvé.”

32. §
(1) A Ket. 102. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elsõfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja
a) az elkésett fellebbezést,
b) a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést,
c) az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés
ellen irányuló fellebbezést és
d) a 98. § (1a) bekezdése megsértésével benyújtott fellebbezést.
(3a) Ha az ügyfél a (3b) bekezdés szerinti hiánypótlásra
nyitva álló határidõben nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való költségmentessége iránt, azt az elsõfokú
döntést hozó hatóság bírálja el.
(3b) A fellebbezési kérelmet az elsõfokú döntést hozó
hatóság abban az esetben is érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az ügyfél a fellebbezési eljárásért fizetendõ illeték- vagy díjfizetési kötelezettségének az elsõfokú hatóság
erre irányuló felhívása ellenére az erre tûzött határidõ alatt
nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül.”
(2) A Ket. 102. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az elsõfokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak. Ha a fellebbezés nem érinti
a szakhatóság állásfoglalását, az elsõfokú döntést hozó hatóság mellõzi a fellebbezés szakhatóságnak való megküldését.”

33. §
A Ket. 104. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha
a fellebbezés nem érinti az elsõfokú szakhatóság állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság mellõzi a szakhatóság megkeresését. Ha törvény vagy kormányrendelet
a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a ható-

35. §
A Ket. 121. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést
meg kell semmisíteni, ha)
„c) a határozatot a szakhatóság kötelezõ megkeresése
nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg,”

36. §
A Ket. 157/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A belföldi jogsegély keretében a megkeresett szerv
vagy személy eljárása során felmerült egyéb eljárási költséget a megkeresõ hatóság megtéríti.”

37. §
A Ket. 161. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató
a szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekû, illetve
közérdekbõl nyilvános adatok megismerhetõségét és a
személyes, illetve védett adatok védelmét.
(8) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyilvános és tájékoztató jellegû részének elérése, valamint a közérdekû adatok elektronikus hozzáférhetõvé tétele
nem korlátozható, az igénybevevõ elõzetes azonosításához
nem köthetõ.”

38. §
(1) A Ket. 171. § (7a) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7a) A 2012. március 31-én elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézés biztosítására köteles
hatóságok 2014. június 30-ig kötelesek

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

a) az elektronikus kapcsolattartás, illetve az elektronikus ügyintézés lehetõségét a 2012. március 31-én hatályos
szabályoknak megfelelõen biztosítani, mindaddig, amíg
az e törvénynek való megfelelést nem biztosítják,
b) megteremteni az e törvénynek való megfelelés feltételeit.”
(2) A Ket. 171. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott nem engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatások tekintetében e törvénynek a Módtv. 47. §-ával
megállapított rendelkezéseit 2014. július 1-jétõl kell alkalmazni. Az ilyen szolgáltatásokat a felügyeletnek 2014.
július 1-jéig kell bejelenteni.
(9) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott
engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatás
2014. július 1. napjától akkor folytatható, ha a szolgáltatást
nyújtó az e törvény szerinti engedélyt eddig az idõpontig
megszerezte.”
(3) A Ket. 171. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével összefüggõ törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvénnyel
módosított rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

39. §
(1) A Ket. 172. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„l) törvény által védett titok: a minõsített adat, továbbá
az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok, a fizetési titok, valamint a magántitok,”
(2) A Ket. 172. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„p) kiskorú, korlátozottan cselekvõképes személy, cselekvõképtelen személy: a polgári törvénykönyv szerinti
kiskorú, korlátozottan cselekvõképes személy, illetve cselekvõképtelen személy.”

40. §
A Ket. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az informatikáért felelõs miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel
egyetértésben a technikai elõírásokat igénylõ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások követelményeit rendeletben állapíthassa meg.”
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41. §

(1) A Ket. 80. § (3) bekezdésében a „hatásterületen
élõ” szövegrész helyébe a „hatásterületen élõ ügyfelek”
szöveg lép.
(2) A Ket. 93. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg lép.

10. A villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
42. §
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok
fenntartása tekintetében – a 47. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon
járásokban, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 15 ezret, az
egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos járásra kiterjedõ összevont ügyfélszolgálatot
mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók
arányában létesítendõ ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére
és mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat
a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.”

11. A földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény módosítása
43. §
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok
fenntartása tekintetében – az (1)–(2) bekezdésben és a
63/A. § (1) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon járásokban, ahol az egyetemes
szolgáltatás keretében ellátott felhasználók száma nem
haladja meg a 15 ezret, az egyetemes szolgáltató jogosult
több, egymással szomszédos járásra kiterjedõ összevont
ügyfélszolgálatot mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendõ ügyfélszolgálatok minimális számát a földgázellátásról szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és
mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat a föld-
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gázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és az üzletszabályzat tartalmazza.”

12. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása
44. §
A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI. törvény a következõ 9/A. címmel
és az azt követõ 20/A–20/F. §-sal egészül ki:
„9/A. A járási (fõvárosi kerületi) hivatal
20/A. § (1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok mûködnek. A járási hivatal székhelye
a járás székhelyeként meghatározott városban van.
(2) A fõvárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok mûködnek. A kerületi hivatal illetékességi
területe megegyezik a fõvárosi kerület közigazgatási területével. A kerületi hivatalra egyebekben a járási hivatalra
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
(3) A járási hivatal a járási hivatalvezetõ (a továbbiakban: hivatalvezetõ) által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekbõl áll.
20/B. § A járási hivatal kormánytisztviselõi, valamint
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – ha e törvény
eltérõen nem rendelkezik – a hivatalvezetõ gyakorolja.
A járási hivatal kormánytisztviselõjének kinevezni, illetve
felmenteni javasolt személyrõl a hivatalvezetõ – a járási
szakigazgatási szerv esetében a járási szakigazgatási szerv
vezetõje véleményének kikérését követõen – tájékoztatja
a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt
személy nem nevezhetõ ki kormánytisztviselõnek, illetve
nem kerülhet felmentésre.
20/C. § (1) A megyei szakigazgatási szerv vezetõjének
javaslatára a kormánymegbízott írásban indokolt döntést
hozhat arról, hogy a járási szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói tekintetében a munkavégzéssel összefüggõ munkáltatói jogokat (így különösen a munkarend, munkaidõ-beosztás meghatározását, rendkívüli
munkaidõ elrendelését, utasításadást, munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás
megadását) a megyei szakigazgatási szerv vezetõje gyakorolja ideiglenesen. A kormánymegbízottnak – akadályoztatása esetén a fõigazgatónak – a megyei szakigazgatási
szerv vezetõje javaslatáról a javaslat kézhezvételét követõen azonnal írásban döntenie kell, ennek hiányában a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni. A megyei szakigaz-
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gatási szerv vezetõje a kormánymegbízott döntéséig a
szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteheti, ennek során a járási szakigazgatási szerv kormánytisztviselõit és munkavállalóit – a hivatalvezetõ egyidejû értesítésével – feladat elvégzésére utasíthatja.
(2) A megyei szakigazgatási szerv vezetõje a járási
szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói
tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott munkavégzéssel összefüggõ munkáltatói jogkörét célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte
esetén gyakorolhatja. A megyei szakigazgatási szerv vezetõje az érintett hivatalvezetõket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekrõl. Amennyiben a döntés elrendelése okafogyottá válik, a megyei szakigazgatási szerv
vezetõjének javaslatára a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.
20/D. § (1) A hivatalvezetõt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel. A hivatalvezetõ felett – a kinevezés,
a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.
(2) Hivatalvezetõi munkakörbe az nevezhetõ ki, aki
büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választható, felsõfokú végzettséggel és legalább öt év
közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. E § tekintetében
közigazgatási gyakorlatnak minõsül az országgyûlési képviselõi tevékenység, a megyei közgyûlési elnöki és a polgármesteri tisztség ellátása is.
(3) A hivatalvezetõ a kinevezésében megjelölt idõpontban lép hivatalba. A kinevezett hivatalvezetõ a közigazgatás-szervezéséért felelõs miniszter elõtt az egyes közjogi
tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény
szerinti szöveggel esküt tesz.
(4) A hivatalvezetõ megbízatása megszûnik:
a) lemondásával,
b) felmentésével,
c) halálával,
d) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem
választható,
e) összeférhetetlenségének megállapításával.
(5) A hivatalvezetõ további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt – a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,
szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá a közérdekû önkéntes tevékenység kivételével – nem létesíthet, nem lehet helyi önkormányzati
képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke, fõpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi
önkormányzati képviselõ.
(6) A hivatalvezetõ illetményét a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
– tekintettel az adott járás, járási hivatal adottságaira, így
különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal szervezetére, feladatára és állományára – legfeljebb az állami
költségvetésrõl szóló törvényben megállapított közszolgá-
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lati tisztviselõi illetményalap 18-szorosában állapítja meg.
A hivatalvezetõre a törvényben nem szabályozott kérdésekben a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben a fõosztályvezetõre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
20/E. § (1) A hivatalvezetõt hivatalvezetõ-helyettes helyettesíti, a hivatalvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyettes
besorolású kormánytisztviselõ. A hivatalvezetõ-helyettest
a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és
szünteti meg a jogviszonyát. A hivatalvezetõ-helyettes felett
– a kinevezés, a jogviszony-megszüntetés, a fegyelmi eljárás
megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ gyakorolja.
(2) Hivatalvezetõ-helyettesi munkakörbe az nevezhetõ
ki, aki alapfokozattal és igazgatásszervezõi szakképzettséggel, alapfokozattal és nemzetközi igazgatásszervezõ
szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel, mesterfokozattal és
okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervezõ szakképzettséggel, mesterfokozaton szerzett okleveles jogász
szakképzettséggel, illetve legalább alapfokozattal és közgazdász szakképzettséggel rendelkezik. A hivatalvezetõ
javaslatára a kormánymegbízott kivételesen indokolt esetben egyéb felsõfokú végzettségû személyt is kinevezhet
hivatalvezetõ-helyettesnek.
(3) A hivatalvezetõ-helyettes illetményét a hivatalvezetõ javaslatára a kormánymegbízott – tekintettel az adott járás, járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal szervezetére, feladatára és
állományára – legfeljebb az állami költségvetésrõl szóló
törvényben megállapított közszolgálati tisztviselõi illetményalap 16-szorosában állapítja meg.
20/F. § A járási szakigazgatási szerv vezetõjét a hivatalvezetõ javaslatára – amennyiben kormányrendelet kivételt
nem tesz – a megyei szakigazgatási szerv vezetõje nevezi ki
és szünteti meg a jogviszonyát. A járási szakigazgatási
szerv vezetõjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyrõl a megyei szakigazgatási szerv vezetõje tájékoztatja
a kormánymegbízottat, aki a kinevezni, illetve felmenteni
javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a járási szakigazgatási
szerv vezetõjének, illetve nem kerülhet felmentésre. A járási szakigazgatási szerv vezetõje fõosztályvezetõ-helyettes
besorolású kormánytisztviselõ.”

13. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása
45. §
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

169

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény 6. alcíme a következõ 11/A. §-sal
egészül ki:
„11/A. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 84. § (3) bekezdésében, a fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni amennyiben az átadásra a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervek között kerül sor.
(2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt
szerv fenntartásában lévõ köznevelési intézménynek
az állami intézményfenntartó szervbe beolvadással történõ megszûnésének a törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzése iránt a közigazgatás szervezéséért felelõs
miniszter által 2012. december 31-éig rendelkezésére
bocsátott adatok alapján a kincstár hivatalból intézkedik.”

14. A nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény módosítása
46. §
(1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 9. § (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) A gimnáziumban az ötödik, hetedik és kilencedik,
szakközépiskolában a kilencedik évfolyamot nyelvi elõkészítõ évfolyam elõzheti meg, feltéve hogy a gimnázium,
a szakközépiskola a külön jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel.”
(2) Az Nkt. 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal
kötelezheti a szülõt, hogy gyermekével jelenjen meg
szakértõi vizsgálaton, továbbá a szakértõi vélemény
alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni
fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülõ a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértõi
bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót.
A szakértõi vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülõnek megtéríti.”
(3) Az Nkt. 77. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
(Az oktatásért felelõs miniszter)
„e) felügyeli a KIR mûködését,”
(4) Az Nkt. 4. § 11. pontjában a „21. § (3) bekezdés
c)–k) pontjában” szövegrész helyébe a „21. § (3) bekezdés
c)–j) pontjában” szöveg lép.
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15. A Magyar Nemzeti Bankról szóló
2011. évi CCVIII. törvény módosítása
47. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi
CCVIII. törvény 24. §-a a következõ (10a) bekezdéssel
egészül ki:
„(10a) Az MNB eljárásában az ügyfél kérelmére nem
folytatható le hatósági ellenõrzés.”
(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi
CCVIII. törvény 21. § (10) bekezdésében a „kistérségnél” szövegrész helyébe a „járási szintnél” szöveg lép.

16. Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény
módosítása
48. §
Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ogytv.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány tagja, az államtitkár, a kormánymegbízott és a járási (fõvárosi kerületi) hivatal vezetõje (a továbbiakban: járási hivatalvezetõ) kivételével minden képviselõ számára lehetõvé kell tenni, hogy legalább egy állandó
bizottság munkájában részt vegyen.”

49. §
Az Ogytv. 83. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár, kormánymegbízott vagy járási hivatalvezetõ országgyûlési képviselõként nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje és
országgyûlési bizottság tagja.”

17. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggõ törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása
50. §
(1) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel
összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona
és vagyoni értékû joga (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), amely a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülõ államigazgatási
feladatok ellátását biztosítja, 2013. január 1-jén – a feladat
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ellátásának idõtartamára – az állam ingyenes használatába
kerül. A használati jogot a fõvárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(1a) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.”
(2) A Jtv. 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(5) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem
bérleti vagy más szerzõdés alapján a használatában van,
a fõvárosi és megyei kormányhivatal a használat idõtartama alatt, annak idõtartamára – a megállapodásban tett erre
irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti szerzõdésbe a települési önkormányzat helyébe.
(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat idõtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.
(7) A fõvárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti
ingyenes használat jogát - szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – az állam tulajdonában lévõ
vagy a fõvárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.
(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, nem terheli
a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az
átvételre kerülõ államigazgatási feladatok ellátásához megfelelõ állapotú és méretû ingatlan állami tulajdonba adását
ajánlja fel és errõl a felek megállapodásban megegyeznek.
(9) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében,
a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak
felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik
ingatlant felajánlani nem képes, a fõvárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.”

51. §
A Jtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A 2. § (8) bekezdése alapján az állam tulajdonába kerülõ vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen
a fõvárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe
kerül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi
jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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52. §

A Jtv. 5. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A fõvárosi és megyei kormányhivatal kérelmére az
érintett ingatlanok helyrajzi számát is tartalmazó megállapodás vagy az (5) bekezdésben meghatározott határozat
alapján az ingatlanügyi hatóság – figyelemmel a 89. §
(5) bekezdésében foglaltakra – a fõvárosi és megyei kormányhivatal javára ingyenes használati jogot jegyez be az
ingatlan-nyilvántartásba.
(10) A (8) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal kérelmére ingyenes használati jogot jegyez be a megállapodás alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal javára az
ingatlan-nyilvántartásba és ezzel egyidejûleg gondoskodik a visszavont határozat alapján bejegyzett ingyenes
használati jog törlésérõl.”

53. §
A Jtv. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 7. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a köztisztviselõk alatt a közszolgálati ügykezelõket is érteni kell.”

54. §
A Jtv. 4. alcíme a következõ 7/A–7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A 7. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott
köztisztviselõk a megállapodás megkötését megelõzõen
megállapított illetményükkel kerülnek át a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába, kivéve, ha az illetmény
megváltozására a megállapodás megkötése és 2012. december 31-e között a Kttv. besorolásra vonatkozó szabályai alapján kerül sor. Amennyiben az illetmény megváltozásának oka, hogy a megállapodás megkötése után
a köztisztviselõ címadományozásban részesült, személyi
illetményre vált jogosulttá, illetve a települési önkormányzat rendeletével magasabb illetménykiegészítést állapított
meg, a köztisztviselõ a megállapodás megkötését
megelõzõen megállapított illetményével kerül átvételre.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a települési önkormányzat részérõl jogellenesen megállapított illetményre. Jogellenesen megállapított illetmény esetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült
köztisztviselõ illetményét a Kttv. kormánytisztviselõkre
vonatkozó rendelkezése alapján történõ besorolás szerint,
a Kttv. rendelkezéseinek megfelelõen kell megállapítani.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába
átkerült köztisztviselõ az (1) bekezdésben meghatározott
illetményre – ide nem értve a fegyelmi büntetés miatti illetménycsökkentést – az életpályamodellhez kapcsolódó
illetményrendszer bevezetésérõl szóló külön törvény hatálybalépéséig jogosult, kivéve, ha a Kttv. alapján a besorolása szerinti illetménye – e törvény hatálybalépését kö-
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vetõen bekövetkezõ ok miatt – meghaladja az (1) bekezdés
szerinti illetmény összegét.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselõk
esetében a Kttv. 72. § (5) bekezdésébõl az „és illetményét
meg kell állapítani” szövegrész nem alkalmazható.
7/B. § (1) Amennyiben a megállapodás megkötését követõen a megállapodásban szereplõ köztisztviselõk, munkavállalók személyében, illetve illetményében változás
következik be 2012. november 30-át követõen, a 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetmények, munkabérek és egyéb járandóságok, valamint azok közterhei
fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése
az érintett települési önkormányzat és a fõvárosi és megyei
kormányhivatal között közvetlenül történik.
(2) A települési önkormányzatoktól a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselõk és
munkavállalók részére – a költségvetési szerveknél és az
egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló
371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján –
a 2012. december hónapra járó, 2013. január elején kifizetett bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot
már nem illeti meg. Az érintett foglalkoztatottak részére január elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció
fedezetét a fõvárosi és megyei kormányhivatal részére január hónaptól a közigazgatási és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium biztosítja.
(3) A települési önkormányzatoktól a fõvárosi és megyei kormányhivatalok állományába átvett köztisztviselõk
és munkavállalók 2012. december havi, 2013 januárjában
esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai,
valamint azok közterhei kifizetéséhez a fõvárosi és megyei
kormányhivatal 2013. január hónapra – 2013. március havi visszapótlással – támogatási keret-elõrehozást igényelhet külön indokolás nélkül a Magyar Államkincstártól
(a továbbiakban: Kincstár).
(4) A megállapodásban rögzített, a fõvárosi és megyei
kormányhivatal állományába kerülõ köztisztviselõk és
munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságainak
kifizetését a Kincstár megelõlegezi és utalja a kedvezményezettek részére. A fejezet biztosítja, hogy a megelõlegezett összeget utólag, a Kincstár adatszolgáltatása alapján
az átvevõ fõvárosi és megyei kormányhivatal legkésõbb
2013. február végéig megtérítse az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számla javára.
A közterhek megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében történik, a határidõre történõ átutalás teljesítéséhez a fedezetet a Kincstár megelõlegezi. A fejezet intézkedik, hogy a megelõlegezett összeget – a Kincstár
adatszolgáltatása alapján – az átvevõ fõvárosi és megyei
kormányhivatal az önkormányzati nettófinanszírozással
kapcsolatos lebonyolítási számla javára, legkésõbb 2013.
február végéig biztosítsa az elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére. A fedezet meghatározása a volt települési önkormányzati intézményeket, mint társadalombiz-
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tosítási kifizetõhelyet megilletõ – a kormányhivatalba
átadásra kerülõ köztisztviselõk és munkavállalók részére
december hónapban az intézmények által ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével
történik.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülõ, 2012. december hónapban központosított
illetmény-számfejtési körbe tartozó köztisztviselõk és
munkavállalók esetében a december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítésérõl 2013. január 20-án a Kincstár az
illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámán
intézkedik.
(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2013. február 28-át követõen a Kincstár az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos,
valamint a Kincstár illetékes megyei lebonyolítási számlái
javára a kormányhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.
(7) A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények köztisztviselõi és munkavállalói átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendõ.”
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január 1-jétõl a járási (fõvárosi kerületi) hivatal jogosult.
Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét
a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a települési
önkormányzat által megkötött megállapodás határozza
meg. A települési önkormányzat a megállapodásban meghatározott idõpontig az adatokat a járási (fõvárosi kerületi)
hivatal feladatellátásának biztosítása céljából tartja nyilván, és köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatal kérésére
a szükséges adatokat a járási (fõvárosi kerületi) hivatalnak
továbbítani. A megállapodásban meghatározott idõpontot követõen a települési önkormányzat köteles a feladatellátásához nem szükséges, a járási (fõvárosi kerületi) hivatal
által átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény szerint törölni.
(7) A járási (fõvárosi kerületi) hivatal hatáskörébe kerülõ, az Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában 2012. december 31-én folyamatban lévõ, az
Szt. 17. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a jegyzõ jár el. A jegyzõ által elrendelt
visszafizetés, illetve engedélyezett fizetési könnyítés esetén a visszafizetési kötelezettséget a jegyzõ felé kell teljesíteni.”

18. Záró rendelkezések
56. §

55. §
(1) A Jtv. 89. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Ezen törvény alapján 2013. január 1-jén a fõvárosi
és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalához átkerülõ államigazgatási feladat- és hatáskörökkel
összefüggésben folyamatban lévõ ügyekben – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.”
(2) A Jtv. 89. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A 2. § (2) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerint
megkötött megállapodások, továbbá az 5. § (5) bekezdése
szerinti határozat alapján kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárásban, a kérelem alapjául szolgáló okiratban foglaltaktól függetlenül:
a) vagyonkezelõi jog helyett az ingyenes használati jog
gyakorlását,
b) vagyonkezelõ helyett az ingyenes használati jog gyakorlására jogosultat
kell bejegyezni.
(6) Az e törvény alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalához átkerülõ államigazgatási feladat- és hatáskörökkel összefüggõen a
települési önkormányzatok által kezelt adatok és mûködtetett adatbázisok kezelésére, illetve mûködtetésére 2013.

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2–4. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 42–44. §,
a 46–49. § és az 58. § c)–g) pontja 2013. január 1-jén lép
hatályba.
(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (1) bekezdése, a 10–24. §,
a 26–36. §, a 39. §, a 41. § (1) bekezdése és az 58. § a) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 25. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
(5) A 41. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

57. §
E törvény 47. §-a az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése, 48. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése,
49. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.

58. §
Hatályát veszti
a) a Ket. 26. § (5) bekezdés c) pontja,
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés
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d) pontjában a „ , feladat- és hatáskörét, valamint azokat
a szerveket, amelyek tekintetében a kormánymegbízott
feladat- és hatáskörét gyakorolja” szövegrész,
c) a Pttv. 15. § (1) bekezdésében a „ , valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat” szövegrész,
d) a Fot. mellékletében az „és többcélú kistérségi társulások” szövegrész,
e) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény 17. § (3) bekezdése,
f) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „és
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása” szövegrész,
g) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (2) bekezdésében a „ , kistérség” szövegrész.

59. §
Nem lép hatályba a Jtv. 77. § (7) bekezdése és a 91. §
(7) bekezdés k) pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CCXV. törvény
az egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú
törvények módosításáról*
1. A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
módosítása
1. §
A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A felnõttképzés e törvényben nem szabályozott
kérdéseiben a szakképzésrõl szóló törvény (a továbbiakban: Sztv.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény (a továbbiakban: Nktv.), a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló törvény (a továbbiakban: Szht.) rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

Az Fktv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E törvény hatálya nem terjed ki:
a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
115. § (2) bekezdésének a)–c) pontja szerinti egészségügyi
ágazati képzésekre, valamint
b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény alapján
szervezett képzésre, továbbképzésre, átképzésre.”

3. §
(1) Az Fktv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv ellenõrzi, hogy a felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény)
„b) felnõttképzési tevékenysége megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, így különösen, hogy
ba) rendelkezik-e képzési programmal, az OKJ-ban
szereplõ szakképesítések megszerzésére felkészítõ képzés
esetén a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeknek
megfelelõ tárgyi, személyi feltételekkel, képzési programmal, és képzéseit ennek megfelelõen folytatja-e,
bb) rendelkezik-e a képzések – képzési programnak
megfelelõ – lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel,
bc) megkötötte-e a képzésben résztvevõkkel az e törvénynek megfelelõ tartalmú felnõttképzési, illetve a 20. §
(4) bekezdése szerinti szerzõdést, és személyi adataik kezelése megfelel-e a 28. §-ban foglaltaknak,
bd) szabályszerûen vezeti-e a képzés megvalósításával
összefüggõ, a 10/A. §-ban elõírt dokumentumokat,
be) biztosítja-e az intézmény felnõttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatókhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést, továbbá nyilvántartási számának
a 9. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon
történõ megjelenítését, valamint a tájékoztatók tartalma
összhangban áll-e a kínált képzéseken való részvételhez
elõírt feltételekkel, az akkreditációban foglaltaknak megfelelõen a képzési tartalommal, követelményekkel, a megszerezhetõ képesítésekkel,
bf) biztosítja-e a – 17. § (2) bekezdése alapján – az elõzetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek
eredményét figyelembe veszi-e a képzés tartalmának és folyamatának egyénre szabott alakításában,
bg) OKJ-s képzések esetén a gyakorlati foglalkozást
a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint folytatja-e.”
(2) Az Fktv. 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a felnõttképzést folytató intézmény a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelõen látja el, vagy a felnõttképzési tevékenységét az állami foglalkoztatási szerv
tiltó határozata ellenére folytatja, vele szemben az állami
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foglalkoztatási szerv – szükség esetén a 4. § (5) bekezdése
szerinti felnõttképzési szakértõi nyilvántartásban szereplõ
szakértõ véleményének a beszerzését követõen – a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege ötszörösétõl tízszereséig terjedõ összegû bírságot szabhat ki, figyelemmel
a (6) bekezdésben foglalt súlyosabban minõsülõ jogszabálysértési esetekre. Ha a felnõttképzést folytató intézmény bírságolására azért került sor, mert tevékenységét
a tiltó határozat ellenére tovább folytatja, az állami foglalkoztatási szerv bírságot megállapító határozata jogerõre
emelkedését követõ harminc napon belül az intézmény köteles a jogellenes tevékenység idõszaka alatt beszedett
képzési díjnak, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költségnek a díjat és költséget megfizetõ részére történõ visszafizetésére. Ha a felnõttképzést folytató intézmény
a feltárt jogszabálysértést az állami foglalkoztatási szerv
határozata alapján nem szünteti meg, vagy a felnõttképzési
tevékenységet jogellenesen tovább folytatja, vagy ismételten jogszabálysértést követ el, az állami foglalkoztatási
szerv egy évre, a (6) bekezdésben foglalt súlyosabban
minõsülõ jogszabálysértés esetén két évre eltiltja a felnõttképzési tevékenység folytatásától, és az erre vonatkozó
határozatát a (4) bekezdés szerint közzéteszi.
(6) A felnõttképzési intézmény jogszabálysértõ tevékenysége súlyosabban minõsül, ha az intézmény:
a) nem, vagy nem e törvény rendelkezései szerint köti
meg a 20. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú felnõttképzési szerzõdést,
b) nem rendelkezik a 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú képzési programmal,
c) a felnõttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelõen folytatja, attól a képzésben részt vevõ
hozzájárulása nélkül jelentõsen eltér,
d) a 9. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek
nyolc napon belül nem tesz eleget,
e) a képzés befejezését követõ kilencven napon belül nem
gondoskodik a képzés záróvizsgájának megvalósításáról,
f) a képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követõen és a képzés díjának teljes körû megfizetése
ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki
a képzés elvégzését vagy a vizsga sikeres befejezését
igazoló dokumentumot.”

4. §
Az Fktv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az akkreditációs eljárás alapfeltétele, hogy a felnõttképzést folytató intézmény legalább egy, általa már
megvalósított akkreditált képzési programmal rendelkezzen, továbbá hogy a képzés mellett felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is nyújtson. Nem
kaphat intézményakkreditációt az a felnõttképzést folytató
intézmény, amelynek vezetõ tisztségviselõje az intézményakkreditációs kérelem benyújtását megelõzõ két éven
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belül olyan felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény
vezetõ
tisztségviselõje
volt,
amelynek
akkreditációját a FAT jogerõs határozatával visszavonta.”

5. §
Az Fktv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a képzésre vonatkozóan a 9. § (1) bekezdés
f)–i) pontjában meghatározott tartalmú adatokat, továbbá OKJ-s képzés esetén ennek azonosító számát, általános, valamint nem OKJ-ban szereplõ képesítés megszerzésére irányuló szakmai célú képzés esetén az
elsajátítható ismereteket, kompetenciákat,
b) a résztvevõnek a képzés során nyújtott teljesítménye
ellenõrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történõ
bocsátás feltételeit,
c) az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás
mértékét, és ennek túllépése esetén a képzésben részt
vevõt érintõ következményeket,
d) a képzés helyét, idõtartamát, ütemezését, figyelembe
véve az elõzetesen megszerzett tudás beszámítását,
e) a gyakorlati foglalkozás helyét, idõtartamát, ütemezését, valamint a felnõtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben keletkezett esetlegesen biztosított juttatásokat,
f) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti, hatósági illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervezõ intézmény megnevezését,
g) egy összegben – az elõzetesen megszerzett tudás beszámításával – a képzési díj, továbbá külön kiemelten
a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának
mértékét, a díjfizetés módját, ütemezését,
h) állami, vagy európai uniós források terhére támogatásban részesülõ képzés esetén
ha) a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás
összegét,
hb) a támogatásban részesülõ felnõttképzési intézmény
kötelezettségvállalását a 21. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel biztosítására,
i) a képzésben részt vevõ felnõtt és a felnõttképzést folytató intézmény szerzõdésszegésének következményeit,
így különösen a képzésbõl való kimaradás esetén megfizetendõ díj mértékét, a szolgáltatás díjának késedelmes megfizetése vagy a díjfizetés elmaradásának következményeit,
j) a felnõttképzési intézmény nyilvántartásba vételének
elmaradásával, vagy a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevõjét ért kár viselésére vonatkozó rendelkezéseket,
k) szerzõdésszegés esetén a szolgáltatás igénybevevõje
részére a tájékoztatás lehetõségét a panasztétel, a jogorvoslat tekintetében,
l) mindazt, amit külön kormányrendelet elõír.”
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6. §

7. §

Az Fktv. „A felnõttképzést folytató intézmények akkreditációja” alcíme a következõ 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) Az akkreditált felnõttképzést folytató
intézmény a támogatott képzéseirõl az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek kizárólag elektronikus
úton
a) a felnõttképzést folytató intézmény megnevezésére,
székhelyére, a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási számára, intézményakkreditációs lajstromszámára,
b) a képzés megnevezésére,
c) a képzési csoport
ca) képzésének elsõ képzési napjára,
cb) haladásának napokra, idõpontokra és helyszínekre
bontott, óraszám szerinti ütemezésére,
cc) képzése befejezésének tervezett idõpontjára,
cd) résztvevõinek a támogatott és a nem támogatott
személyek szerinti bontásban meghatározott számára,
d) a képzés elvégzésével megszerezhetõ dokumentum
megjelölésére,
e) akkreditált képzési program esetén az akkreditációs
lajstromszám feltüntetésére, akkreditált program hiányában e tény megjelölésére
vonatkozó adatokat szolgáltatja.
(2) A felnõttképzést folytató intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az (1) bekezdés c) pontja
szerinti adataiban bekövetkezett változások esetén is.
(3) A felnõttképzést folytató intézmény
a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének legkésõbb a képzés elsõ képzési napját megelõzõ
harmadik napig,
b) a (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
ba) az (1) bekezdés ca) és cd) pontja szerinti adatokban
bekövetkezett változások esetén az adatváltozás keletkezésével egyidejûleg, de legkésõbb az adatváltozás keletkezésének napján,
bb) az (1) bekezdés cb) és cc) pontja szerinti adatokban
bekövetkezett változások esetén az (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásban szereplõ idõpont bekövetkezéséig
köteles eleget tenni.
(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az
(1)–(2) bekezdés szerint szolgáltatott adatokról – a FAT
13. § szerinti, az akkreditált felnõttképzést folytató intézményekkel kapcsolatos ellenõrzési jogkörének gyakorlása céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétõl számított öt évig
kezeli.
(5) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv
– a (3) bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében – folyamatos hozzáférést biztosít a FAT számára a
nyilvántartás adataihoz.”

Az Fktv. 13. §-a a következõ (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A FAT ellenõrzi, hogy az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a 12/B. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti-e, képzéseit az e § szerint
szolgáltatott adatokban foglaltaknak megfelelõen folytatja-e, valamint, hogy a képzés az ellenõrzés lefolytatásának
idõpontjában idõarányosan megvalósul-e.
(2b) Ha az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a 12/B. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a képzést nem valósítja meg, vagy a képzés megvalósítása a 12/B. § (1) bekezdés cb) pontjában
jelzett óraszám szerinti ütemezéshez képest húsz százaléknál nagyobb mértékû elmaradást mutat, a FAT vele szemben a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege nyolcszorosának megfelelõ összegû bírságot szab ki. A FAT által
kiszabott bírságot postai készpénz-átutalási megbízással
vagy banki átutalással kell megfizetni az állami szakképzési
és felnõttképzési szerv Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára.
(2c) Ha az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény a (2b) bekezdés szerinti jogszabálysértést a FAT bírságot megállapító határozata ellenére ismételten elköveti,
a FAT az intézmény akkreditációját visszavonja.
(2d) A FAT a támogatott képzések ellenõrzése során
a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésrõl, szabálytalanságról – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenõrzésrõl szóló fejezetében foglaltak alapján –
értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele céljából.
(2e) A FAT az akkreditáció visszavonásának tényét
honlapján feltünteti.”

8. §
Az Fktv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felnõttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevõ felnõtt felnõttképzési szerzõdést köt.
A szerzõdésen fel kell tüntetni, hogy a szerzõdés az e törvény alapján kötött felnõttképzési szerzõdés.”

9. §
(1) Az Fktv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A felnõttképzés támogatásának forrásai
a) a központi költségvetés, amelynek részét képezi
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)
foglalkoztatási és képzési alaprésze,
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b) a szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része, valamint
c) az európai uniós források.”
(2) Az Fktv. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben meghatározott feltételt a szakképzési hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére a szakképzési hozzájárulás terhére szervezett képzés
költségei elszámolása során akkor kell alkalmazni, ha
a képzés részben vagy egészben külsõ képzés formájában
valósul meg.”
(3) Az Fktv. 21. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott – amennyiben az nem a felnõttképzést folytató
intézmény – a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét
a felnõttképzést folytató intézménnyel közölni.”

2. szám

(E törvény alkalmazásában:)
„23. költségvetési támogatás: a szakképzõ iskolai feladatok ellátására a központi költségvetés terhére nyújtott
és önkormányzati forrásból nyújtható – a költségvetési
hozzájárulást is tartalmazó – támogatások összessége;”
(2) Az Szt. 2. §-a a következõ 50. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„50. kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanmûhely: kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,
a termeléstõl, szolgáltató tevékenységtõl teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezetõ szerv által kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanmûhellyé minõsített, állandó tanmûhelyvezetõi felügyelettel mûködõ, legalább nyolc tanuló képzésre alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képzõhely, ahol a tanulók tanulószerzõdés vagy együttmûködési
megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.”

13. §
10. §
Az Fktv. 29. §-a a következõ 21. és 22. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„21. támogatott képzés: olyan képzés, amely részben
vagy egészben a 21. § (2) bekezdésében megjelölt források
terhére valósul meg.
22. támogató szerv: a 21. § (2) bekezdésében megjelölt
források felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel
a támogatott a pénzeszközök képzési célú felhasználására
támogatási szerzõdést köt.”
11. §
(1) Az Fktv.
1. 21. § (3) bekezdés a) pontjában a „meghatározott,
valamint az európai uniós források” szövegrész helyébe
„meghatározott források” szöveg,
2. 21. § (6) és (7) bekezdésében a „(3) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg,
3. 28. § (3) és (4) bekezdésében a „21. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21. § (2) bekezdésében” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az Ftkv. 29. § 13. pontjában az „ , illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselõi
továbbképzés” szövegrész.

2. A szakképzésrõl szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
12. §
(1) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § 23. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(1) Az Szt. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szakképzõ iskola állami fenntartója szakképzési
feladatait megyénként egyetlen szakképzõ iskola fenntartásával látja el, az e §-ban foglalt kivételekkel.
(2) Ha az állami fenntartónként számított szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó megyei, fõvárosi
hatáskörû szervezeti egysége esetében meghaladja a tízezret, akkor az állami fenntartó több szakképzõ iskola
fenntartásával is elláthatja a megyei, fõvárosi szakképzési feladatokat úgy, hogy valamennyi szakképzõ iskola
tanulói létszáma az ötezer fõt meghaladja.”
(2) Az Szt. 5. § (14) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerû szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által alapított és fenntartott szakképzõ iskolában,
vagy nem állami fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelõs miniszter egyetértésével kötött – szakképzési
megállapodás alapján folyhat.”
(3) Az Szt. 5. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A szakképzõ iskola (14) bekezdés szerinti fenntartója szakképzési feladatait egyetlen szakképzõ iskola
fenntartásával látja el, kivéve, ha a szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó esetében meghaladja a tízezret. Ebben az esetben az állami fenntartó több szakképzõ
iskola fenntartásával is elláthatja a szakképzési feladatokat
úgy, hogy valamennyi szakképzõ iskola tanulói létszáma
az ötezer fõt meghaladja. A létszám számítására a
(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(4) Az Szt. 5. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A honvédelemért felelõs miniszter által fenntartott, kizárólag a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést
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folytató szakképzõ iskola esetében a térségi integrált
szakképzõ központ keretében történõ mûködés nem kötelezõ.”

14. §
Az Szt. IV. fejezete a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Kormány az állami intézményfenntartó központ szakképzéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörét az
állami intézményfenntartó központról szóló rendeletében
szabályozza.”

15. §
(1) Az Szt. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és
mûködését biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell
elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi
elemei a következõk:)
„b) a szakképesítés jellegétõl függõen a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek
(a továbbiakban: bemeneti kompetencia), az iskolai és
szakmai elõképzettség, annak elõírása, hogy a képzés
megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági
követelmények, pályaalkalmassági követelmények teljesítése, valamint az elõírt gyakorlat,”
(2) Az Szt. 7. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és
mûködését biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell
elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi
elemei a következõk:)
„j) az iskolai rendszerû oktatásban, a szakképzésben,
a felsõoktatásban, a nonformális és informális tanulással,
továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak,
a 27. § (2) bekezdésében meghatározott szakirányú gyakorlati idõ, a szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyi vizsgának vagy az ágazati szakmai érettségi vizsgának a
szakmai követelmények teljesítésébe történõ beszámíthatósága,”
(3) Az Szt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési
kerettanterv alapján a szakképzõ iskolában a pedagógiai
program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a szakmai és
vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési kerettanterv tartalmi elõírásának figyelembevételével a felnõttképzésrõl szóló törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.”
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(1) Az Szt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és
gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és
vizsgakövetelményben elõírt szakmai követelményeknek
az – iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési kerettanterv szerinti, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben
a képzési program szerinti – elsajátítását egységes eljárás
keretében méri.”
(2) Az Szt. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A szakmai vizsgabizottság a javítóvizsgán a tanulónak a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján részszakképesítést igazoló bizonyítványt állíthat ki, ha a tanuló
a komplex szakmai vizsgán eredménytelen vizsgát tett vagy
csak a komplex szakmai vizsga követelményeinek egy részét teljesítette, és a vizsgázó által teljesített követelmények
megfelelnek valamely részszakképesítés vagy részszakképesítések követelményeinek.”

17. §
Az Szt. 12. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az iskolai rendszerû szakképzésben – a 13. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a szakképzõ iskola]
„c) a vele vagy a vele ugyanazon térségi integrált szakképzõ központ tagjaként mûködõ másik szakképzõ iskolával tanulói jogviszonyban álltak tekintetében a korábbi tanulói jogviszony keretében tanult, a szakképzõ iskola által
oktatott szakképesítések vonatkozásában”
(külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai
vizsgát.)

18. §
Az Szt. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szakmai vizsgabizottsági tagságra vonatkozó
megbízás – a képzést folytató intézmény által javasolt,
a képzésben részt vett oktató vizsgabizottsági tag kivételével – az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ
vizsgabizottsági névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplõ személynek adható.”

19. §
(1) Az Szt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati
képzés – az összefüggõ szakmai gyakorlat és az összefüg-
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gõ szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi idõszakában szervezhetõ meg. Az õszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhetõ.”
(2) Az Szt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi idõszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggõ szakmai
gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai
gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével –
gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhetõ.”

20. §
Az Szt. 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelezõ tennie, aki nappali rendszerû oktatásban vagy a nappali
oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban
vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.”

2. szám

(2) Az Szt. 29. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott
javító-, pótlóvizsga ingyenes a volt tanuló részére elsõ alkalommal a tanulói jogviszony megszûnése után is.
(1b) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen minden
esetben ingyenes az iskolai rendszerû szakképzésben való
részvétel a halmozottan hátrányos helyzetû és – az enyhe
értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlõdési zavarral
küzdõ tanuló kivételével – a sajátos nevelési igényû tanuló
részére. Ingyenes az iskolai rendszerû szakképzésben való
részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés
fejlõdési zavarral küzdõ tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig.
(1c) A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos
helyzetû tanuló – kiskorú tanuló esetén szülõje, gyámja –
kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén szülõje, gyámja – kérelmére és a szakképzõ iskola javaslatára
engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti idõtartam legfeljebb
két tanévvel történõ meghosszabbítását.”

22. §
21. §
(1) Az Szt. 29. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(1) Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerû szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás
munkarendjétõl – ingyenes
a) a tanuló részére az elsõ szakképesítésre történõ felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a
szakiskolai képzésben öt tanéven keresztül, az érettségi
végzettséggel rendelkezõ tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben három tanéven keresztül, valamint egy szakképesítés-ráépülésre történõ felkészítés az OKJ-ban elõírt
képzési idõnél egy tanévvel hosszabb ideig,
b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai
érettségire történõ felkészítés hat tanéven keresztül,
c) szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló részére
a 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves,
érettségire történõ középiskolai felkészítésben három
tanév,
d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító- és pótló érettségi
vizsga,
e) szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkezõ tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító- és
pótlóvizsga,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerû szakképzésben
az elsõ komplex szakmai vizsga és elsõ alkalommal a javító- és pótlóvizsga.”

Az Szt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az a tanuló, aki a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 60. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott életkort
megelõzõen kezdi meg a tanulmányait szakképzõ évfolyamon a nappali rendszerû oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban, a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény 60. § (2), (4) és (7) bekezdésének elõírásaitól eltérõen – kizárólag folyamatos képzésben,
évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül – befejezheti
a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.”

23. §
Az Szt. 36. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tanulószerzõdés csak a képzés szakmai vizsgáig
tartó, hátralévõ teljes idõtartamára köthetõ, de a gyakorlati
képzést szervezõ szervezet az e §-ban meghatározott kötelessége teljesítéséhez igénybe veheti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott teljesítési
megbízott közremûködését.”

24. §
Az Szt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenõnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az
õszi, a téli és a tavaszi szünet idõtartama alatt a tanulót
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gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is
mûködõ gyakorlati képzési helyen és a szakképzõ iskola
hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha
a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idõ helyett
– a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetõleg a következõ gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben
kell szabadidõt biztosítani.”

25. §
(1) Az Szt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Tanulószerzõdés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés elsõ szakképzési évfolyamának kezdetétõl kezdõdõ hatállyal, az elsõ,
állam által elismert szakképesítésre történõ felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthetõ képzésre köthetõ. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdõ idõpontját is érteni kell.”
(2) Az Szt. 42. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A tanuló egyidejûleg csak egy hatályos tanulószerzõdéssel rendelkezhet. A tanulószerzõdéssel rendelkezõ
tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerzõdés keretében vehet részt.”

26. §
(1) Az Szt. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)
„a) a köznevelési intézmények kivételével az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia,
a Képzõ- és iparmûvészet, a Hang-, film és színháztechnika
ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervezõ
aa) költségvetési szervként mûködõ intézmény,
ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,
ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, továbbá
b) a Mezõgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint
az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervezõ õstermelõ.”
(2) Az Szt. 43. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
(A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)
„c) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter az általa
fenntartott szakképzõ iskola tanulója tekintetében,
amennyiben a tanuló a szakképzõ iskola termelõi tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében
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– az 5. § (14) bekezdése szerinti szakképesítésre történõ
felkészítés keretében – vesz részt gyakorlati képzésen.”

27. §
Az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet
megnevezését, székhelyét, gyakorlati képzési helyszínét
vagy helyszíneit, adószámát, képviselõjének és a gyakorlati képzésért felelõs személy nevét,”

28. §
Az Szt. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tanulószerzõdés, a tanulószerzõdés módosítása
az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerzõdésben, a tanulószerzõdés módosításában megjelölt naptól
hatályos.”

29. §
(1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(A tanulószerzõdés tartalmazza)
„e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelõs személy nevét, és – szakiskolai tanuló esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e,
f) a tanulót e törvény alapján megilletõ pénzbeli juttatás összegét, és – figyelemmel a 63. § (7) bekezdésében
foglaltakra – azt a fizetési számlaszámot, amelyre a pénzbeli juttatás átutalásra vagy befizetésre kerül,”
(2) Az Szt. 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanulószerzõdésre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási
szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

30. §
Az Szt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény alapján történõ szüneteltetése, továbbá a tanuló szülési szabadsága alatt a tanulószerzõdésbõl eredõ
jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik
a feleket (a tanulószerzõdés szüneteltetése). A tanulószerzõdés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az e törvényben meghatározott egyéb juttatásra
nem jogosult.”
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31. §

(1) Az Szt. 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az együttmûködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttmûködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttmûködési megállapodás
és annak módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, az ellenjegyzésre
a 47. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Az együttmûködési megállapodás megküldésére a 46. §
(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) Az Szt. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az együttmûködési megállapodás alapján folyó
gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevõ tanuló nevét és
oktatási azonosítóját tartalmazó függelék az együttmûködési megállapodás részét képezi. A függelék valamennyi
példányát az együttmûködési megállapodást kötõ szakképzõ iskola legkésõbb a gyakorlati képzés megkezdését
megelõzõ tizenötödik napig küldi meg a nyilvántartást vezetõ szervnek.”

32. §
Az Szt. 57. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az együttmûködési megállapodás a következõket tartalmazza:)
„h) azt, hogy a gyakorlati képzési idõ egyes szakaszaiban hol valósul meg a gyakorlati képzés, és – szakiskolai
tanuló esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e, továbbá ki gondoskodik a tanulók felügyeletérõl.”

33. §
Az Szt. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat
esetén a gyakorlati képzést jogellenesen nyújtó köteles maradéktalanul visszatéríteni – a jogsértést megállapító döntés
közlésétõl számított tizenöt napon belül – a gyakorlati képzéssel összefüggésben a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére elszámolt csökkentõ tétel teljes összegét az
adózás rendjérõl szóló törvény önellenõrzésre vonatkozó
szabályainak megfelelõen az állami adóhatóságnál vezetett
számlára.”

34. §
(1) Az Szt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Pénzbeli juttatást köteles fizetni
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a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanuló részére a tanulószerzõdés alapján, továbbá
b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. §-ban
foglaltak szerint a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttmûködési megállapodás alapján, nappali
rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló részére az összefüggõ szakmai gyakorlat idejére.”
(2) Az Szt. 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt
évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke
a megismételt szakképzési évfolyam elsõ félévében az elõzõ félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt évfolyam második félévében fizetendõ tanulói juttatást
a (3) bekezdés alapján kell megállapítani. A további félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a (2) és (3) bekezdés az irányadó. A szakképzõ iskola az évfolyamismétlõ
tanulószerzõdéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját
minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást
vezetõ szervnek.”
(3) Az Szt. 63. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A tanulószerzõdéses tanuló pénzbeli juttatását a
tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történõ befizetéssel lehet teljesíteni. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthetõ a tanulói pénzbeli juttatásnak
a tanuló szülõjének, gyámjának a bankszámlájára történõ
átutalással, befizetéssel is.”

35. §
Az Szt. 65. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 63. § (7) bekezdésében foglaltakat a gyakorlati
képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni.”

36. §
Az Szt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés,
munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha), tisztálkodási eszköz és kötelezõ juttatások illetik meg. A tanuló
részére a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók.”
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37. §

Az Szt. 74. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett
szakképesítésrõl az (5) bekezdés alapján készült bizonyítványmásodlat kiállítására alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendelet bizonyítványmásodlatra
vonatkozó rendelkezéseit.”

38. §
Az Szt. 82. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bizottság)
„e) részt vesz az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésével összefüggõ, a decentralizált kerettel kapcsolatos és
az egyéb szakképzési pályázatok elkészítésében, javaslatot tesz a decentralizált keret megyék közötti keretére és
prioritásaira, részt vesz a pályázat kiírásában és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret pályázatainak
nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára,”

39. §
(1) Az Szt. 84. § (3)–(5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Amennyiben az 56. §-ban szabályozott együttmûködési megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató
gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképzõ iskola a költségvetési támogatás terhére
további forrásokat nem adhat át részére.
(4) Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképzõ iskola fenntartója a gyakorlati
képzés együttmûködési megállapodás alapján folyó idõarányos részére az iskolai tanmûhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési
támogatásra és a gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló
költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az
együttmûködési megállapodásban rögzítik.
(5) A Kormány rendeletben hozza meg azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban
a szakképzõ iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározza azon szakképesítések és
szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképzõ
iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat,
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,
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c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok
alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a Kormány
az adott megyében és a fõvárosban iskolai rendszerû szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében, fenntartónként a szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok
keretszámait.”
(2) Az Szt. 84. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:
„(5a) Azon szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, amelyre a bizottság javaslattételi jogköre a 81. §
(3) bekezdése szerint nem terjed ki, az érintett szakképesítésért felelõs miniszter – a honvédelemért felelõs miniszter
kivételével – megyénként és a fõvárosra tekintettel tesz
a 81. § (3)–(5) bekezdése szerinti tartalmú javaslatot az
érintett tanévet megelõzõ év március utolsó munkanapjáig.
(5b) Az állami intézményfenntartó központ a bizottságnak a megyénként és a fõvárosra tett, 81. § (3)–(5) bekezdése szerinti javaslatában és a szakképesítésért felelõs miniszter (5a) bekezdés szerinti javaslatában foglalt
keretszámoknak a megyén, a fõvároson belüli, fenntartók
közötti elosztására – az (5c) bekezdés szerinti szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok kivételével – tesz
javaslatot az érintett tanévet megelõzõ év április utolsó
munkanapjáig.
(5c) A keretszámok fenntartók közötti elosztásáról az
5. § (14) bekezdése szerinti, továbbá a rendészeti szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a
szakképesítésért felelõs miniszter – az (5b) bekezdés szerinti tartalommal – tesz javaslatot megyénként és a fõvárosra tekintettel az érintett tanévet megelõzõ év április
utolsó munkanapjáig.
(5d) A Kormány (5) bekezdés c) pontja szerinti, a keretszámok fenntartónkénti elosztására vonatkozóan megyénként és a fõvárosra tekintettel hozott döntését az iskolai
rendszerû szakképzés tekintetében az (5a)–(5c) bekezdés
alapján tett javaslatok alapján hozza meg az érintett tanévet
megelõzõ év július utolsó munkanapjáig. A Kormány
(5) bekezdés szerinti döntése nem terjed ki a honvédelemért
felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre.”
(3) Az Szt. 84. § (6) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(6) A Kormány (5) bekezdés szerinti döntése kiterjed
minden olyan szakképzõ iskolai fenntartóra, amelynek
a fõvárosban vagy a megyében e törvény vagy a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási kötelezettsége van, továbbá amely szakképzési megállapodást kötött a szakképzési feladatok ellátására.
A szakképzõ iskolai fenntartó a Kormány (5) bekezdés
szerinti döntése alapján a döntéssel érintett tanévtõl kezdõdõ képzés tekintetében az adott képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.”
(4) Az Szt. 84. § (8) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(8) A fõvárosi, megyei kormányhivatal – a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével –
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legfeljebb öt évre szakképzési megállapodást köthet a
szakképzõ iskola azon nem állami fenntartójával, amelynek nincs jogszabály alapján feladatellátási kötelezettsége
az e törvény szerint ellátott vagy ellátni kívánt feladatok tekintetében az adott megyében vagy a fõvárosban.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
egyetértési jogát az állami szakképzési és felnõttképzési
szerv vezetõje útján gyakorolja. A szakképzési megállapodás alapján a szakképzõ iskola nem állami fenntartója költségvetési hozzájárulásra csak az (5) bekezdés szerinti
döntésnek megfelelõ képzések után, az ingyenes
képzésben való részvételre jogosult tanulói után jogosult.”
(5) Az Szt. 84. §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:
„(11) Az állam az e törvény értelmében ingyenesen biztosítandó képzésekhez költségvetési hozzájárulást biztosít.
(12) A szakképzõ iskola térítési díjat szedhet a 29. §
(1) bekezdésében meghatározottak után, amennyiben kizárólag költségvetési hozzájárulásra jogosult. A térítési díjat a tanulói jogviszony kezdete elõtt kell megállapítani és
a tanuló tudomására hozni. A szakképzõ iskola nem szedhet térítési díjat a gyakorlati képzés tanulószerzõdés keretében folyó része után.”

40. §
Az Szt. 89. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs miniszter, hogy – a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg)
„d) a megyei fejlesztési és képzési bizottság mûködésének, tagjai delegálásának szabályait, a javaslattételének elveire, szempontjaira és módszereire vonatkozó elõírásokat,
továbbá azon mûvészeti, kulturális, kézmûves és hagyományõrzõ szakképesítéseknek a körét, amelyekre a megyei
fejlesztési és képzési bizottság javaslattételi jogköre a 81. §
(3) bekezdése alapján nem terjed ki,”

41. §
Az Szt. 90. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében rendeletben határozza meg)
„f) az állam által elismert egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságoknak a módosult OKJ-ban
szereplõ szakképesítésekre vonatkozó érvényességét.”

42. §
(1) Az Szt. 92. §-a a következõ (14a) és (14b) bekezdéssel egészül ki:
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„(14a) Egy szakképzõ iskola több térségi integrált
szakképzõ központnak nem lehet tagja.
(14b) A térségi integrált szakképzõ központ az állami
szakképzési és felnõttképzési szervnek a kérésére adatot
szolgáltat a tagjai neve, székhelye, telephelye és az ezekben bekövetkezett változások idõpontja, valamint az
5. §-ban meghatározottak szerint számított tanulói létszámok tekintetében.”
(2) Az Szt. 92. § (28) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 2012. szeptember 1-jét megelõzõen hatályos OKJban szereplõ szakképesítések megszerzésére irányuló iskolarendszeren kívüli szakképzések szakmai vizsgáinak
az Szt. alapján történõ megszervezésére és lebonyolítására
legfeljebb a képzésnek a felnõttképzési szerzõdésben rögzített befejezését követõ egy évig, a javító-, pótlóvizsgák
megszervezésére és lebonyolítására a szakmai vizsgát követõ egy évig kerülhet sor.”
(3) Az Szt. 92. §-a a következõ (36) bekezdéssel egészül ki:
„(36) Az 5. § (14) bekezdésében meghatározott szakképzõ iskola fenntartója a 2013/2014-es tanév elõtt indult képzéseket a szakképzõ iskola fenntartói jogainak a vidékfejlesztési miniszternek történõ átadása és az 5. § (14) bekezdésében
meghatározott szakképzési megállapodás megkötése nélkül
is befejezheti. Ahol e § az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint létrehozott vagy mûködõ szakképzõ iskolát említ, azon az 5. §
(15) bekezdése szerint mûködõ szakképzõ iskolát is érteni kell.”

43. §
Az Szt. 55. alcíme a következõ 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) A Kt. és az Szt. szabályai szerint, utolsó alkalommal a 2012/2013-as tanévben induló szakiskolai
képzésben szervezett szintvizsgát az e törvény hatálybalépése elõtti szabályok és a képzésre vonatkozó szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározottak szerint kell megszervezni. A szakiskolai tanuló nem kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanmûhelyben – tanulószerzõdés keretében – folyó gyakorlati képzésben az e bekezdésben
meghatározott szakmai és vizsgakövetelményben elõírt
szintvizsga teljesítését követõen vehet részt.
(2) A 25. § (1) bekezdése alkalmazásában a maximális
csoportlétszám 2013. augusztus 31-ig tizenkettõ fõ.
(3) Az 5. § (14) bekezdésében meghatározottak megvalósításához szükséges intézmény-átadást legkésõbb
2013. augusztus 1-jei hatállyal végre kell hajtani a vidékfejlesztési miniszter és az oktatásért felelõs miniszter által
– a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
egyetértésével – 2013. március 31-ig megkötött megállapodás szerint, az abban rögzített szakképzõ iskolákat és
feladatellátási helyeket érintõen, a 2013. május 31-ig – az
e bekezdés szerinti megállapodás végrehajtására – meghozott fenntartói döntések figyelembevételével. A vidékfej-
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lesztési miniszter a fenntartásában lévõ szakképzõ iskolákat fenntartja és mûködteti az átadás napjától. Az állami
intézményfenntartó központ a megállapodás szerint a vidékfejlesztési miniszternek átadásra kerülõ szakképzõ iskolák feladatellátását szolgáló vagyont – legalább a 2013. január 1-jei állapot szerint – maradéktalanul rendelkezésre
bocsátja az átadás napjától.
(4) Az állami intézményfenntartó központ dönt a szükséges átszervezésekrõl, ha olyan szakképzõ iskolának a vidékfejlesztésért felelõs miniszter fenntartásába való átadásáról születik a (3) bekezdés szerinti megállapodásban
döntés, amely a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 7. §
(5) bekezdése alapján meghatározott szakképesítésekre
való felkészítésen kívül más feladatokat is ellát. A vidékfejlesztésért felelõs miniszternek átadásra kerülõ szakképzõ
iskola az állami intézményfenntartó központ döntése szerint
kifutó rendszerben elláthat a nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény 7. § (5) bekezdésében foglalt szakképesítésekre
való felkészítésen kívül más szakképzési feladatot is.
(5) A 2013/2014. tanév elõtt megkezdett képzés kifutó
rendszerben befejezhetõ anélkül, hogy alkalmazni kellene
a szakképzõ iskolára az 5. § (1)–(4) bekezdésébõl következõ intézményátszervezési kötelezettséget, ha az állami intézményfenntartó központnak a 92. § (9) bekezdésében
foglalt határidõig meghozott döntése alapján a szakképzõ
iskolában kifutó rendszerben a 2013/2014. tanévtõl megszûnik a szakképzés vagy a szakképzõ iskola a 2013/2014.
tanévtõl felmenõ rendszerben kizárólag a mûvészeti
szakmacsoportba tartozó szakképzési feladatokat lát el.
(6) Ha az önkormányzat az állami intézményfenntartó
központ számára történõ fenntartói és mûködtetõi feladatok átadásával kapcsolatban önkormányzati fenntartású
szakképzõ iskolai célokat szolgált vagyon vagyonkezelõi
vagy – a (8) bekezdés szerinti esetben – ingyenes használati jogát nem biztosítja az állami intézményfenntartó központnak, beleértve a vagyoni értékû jog révén rendelkezésre álló vagyont is, helytáll az ebbõl keletkezõ
kötelezettségekért, és kártérítési felelõssége áll fenn az
állami intézményfenntartó központnál emiatt felmerülõ
költségekkel kapcsolatban.
(7) A Kt. 89/B. § (2) bekezdése szerint létrejött szakképzés-szervezési társulás 2012. december 31-én megszûnik, tulajdonát és az e napon fennálló kötelezettségeit
a társulás tagjai az általuk ezen idõpontig megkötött megállapodásban megosztják egymás között. A társulás mindazon vagyonát, amely 2012. december 31-éig szakképzési
feladatellátási célokat szolgált, a társulás tagjai 2013. január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami intézményfenntartó központnak mindaddig, amíg ez az állami
szakképzési feladatellátáshoz szükséges. Az állami intézményfenntartó központ a szakképzési feladatellátáshoz és
az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási
jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás
jogutódja.
(8) Az önkormányzat tulajdonosi részesedésével mûködõ gazdasági társaság a tulajdonában levõ vagy vagyoni
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értékû joga alapján rendelkezésre álló, szakképzési célt
szolgáló ingó és ingatlan vagyon arányos, 2012. december 31-ig az átadott szakképzõ iskolák használatában álló
részének – de legalább a 2012. december 31-ei állapot szerinti önkormányzati tulajdonrész arányában – az ingyenes
használati jogát köteles biztosítani az állami intézményfenntartó központnak. A gazdasági társaság tulajdonosai
kötelesek lehetõvé tenni az e bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését.
(9) Ha a (8) bekezdés szerinti gazdasági társaság tulajdonosai 2013. január 31-éig jelzik az állami intézményfenntartó központnak, hogy nem tudják vállalni a gazdasági társaság fenntartásával együtt járó költségeket, akkor
a gazdasági társaságot a tulajdonosai megszüntetik az Szt.
2. § (7) bekezdésében foglaltak betartásával, és az önkormányzati tulajdonosok az általuk átvett, a szakképzési feladatellátást szolgáló vagyont vagyonkezelésbe átadják az
állami intézményfenntartó központnak. A térségi integrált
szakképzõ központ tagjai 2013. március 31-ig kötelesek
írásba foglalni megállapodásukat a térségi integrált szakképzõ központ további mûködésével kapcsolatban. A gazdasági társaság megszûnése esetén az állami intézményfenntartó központ nem tagadhatja meg a fenntartási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségviselésben
való, az állami feladatellátási kötelezettséggel arányos
részvételét.
(10) Ha az Szt. 2. § (6) bekezdése szerint vagy a Kt.
89/B. § (13) bekezdése szerint létrejött gazdasági társaság az
uniós támogatás kedvezményezettje és legalább egy tulajdonosa olyan önkormányzat, amely 2012. december 31-ig szakképzõ iskola fenntartója volt, úgy – eltérõ megállapodás hiányában – 2013. január 1-jét követõen is a gazdasági társaság
a 92. § (6) bekezdése szerint kijelölt jogi személy. Ebben az
esetben az állami intézményfenntartó központ köteles együttmûködni a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében az
e bekezdés szerinti gazdasági társasággal és a térségi integrált
szakképzõ központ tagjaival, azonban az uniós támogatásban
részesült projekt fenntartási kötelezettségével összefüggésben költségviselésre nem kötelezhetõ. Az állami intézményfenntartó nem szerez tulajdonrészt a gazdasági társaságban,
azonban ingyenes használati jog illeti meg a (8) bekezdésben
foglaltak szerint.
(11) A szakképzõ iskola fenntartója a 2013/2014-es
tanév elõtt indult képzéseket a szakképzési megállapodás
megkötése nélkül is befejezheti, a szakképzési megállapodás megkötése, tartalma vagy annak hiánya a szakképzõ
iskolai fenntartónak a 2013/2014-es tanévben vagy ezt követõen indított szakmai képzéseivel kapcsolatos jogosultságaira vonatkozik.”

44. §
Az Szt.
1. 2. § 17. pontjában a „szakképzõ iskolai gyakorlati
képzõhely” szövegrész helyébe a „szakképzõ iskolai fel-
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adatellátási helyen lévõ gyakorlati képzõhely” szöveg,
37. pontjában az „ágazatonként” szövegrész helyébe az
„ágazatonként és szakképesítésenként” szöveg, 40. pontjában az „a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti
magasabb követelmények” szövegrész helyébe a „magasabb követelmények” szöveg,
2. 4. § (2) bekezdésében a „meghatározottak szerint”
szövegrész helyébe a „meghatározott esetekben” szöveg,
3. 5. § (4) bekezdésében az „állami, önkormányzati
fenntartású” szövegrész helyébe az „állami fenntartású”
szöveg, (5) bekezdésében a „szakiskolai feladatok” szövegrész helyébe a „szakiskolai feladatok, valamint
a (12) bekezdés a) pontja szerinti szakközépiskolai feladatok” szöveg, (7) bekezdésében az „állami, önkormányzati
fenntartó esetén az (1)–(5) bekezdés szerint mûködõ
egyetlen szakképzõ iskola” szövegrész helyébe az „az állami fenntartó (1)–(5) vagy (14)–(15) bekezdés szerint
mûködõ szakképzõ iskolája” szöveg, (12) bekezdésében a
„fenntartóként a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
meghatározott köznevelési szerzõdés és az e törvényben
meghatározott szakképzési megállapodás alapján” szövegrész helyébe a „mûködtetõként” szöveg, (13) bekezdésében a „köznevelési szerzõdés megkötésekor” szövegrész helyébe a „mûködtetõ vagy a fenntartó változásakor”
szöveg,
4. 6. § (3) bekezdés d) pontjában az „a levelezõ” szövegrész helyébe az „az esti, a levelezõ” szöveg,
5. 6. § (4) és (6) bekezdésében a „Közbeszerzések Tanácsának” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési Hatóság”
szöveg,
6. 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „lehetõsége” szövegrész helyébe a „legkésõbbi idõpontja” szöveg, f) pontjában a „szakképesítés szakirányához, részszakképesítéshez” szövegrész helyébe a „részszakképesítéshez” szöveg,
7. 8. § (5) bekezdésében a „tanulói éves kötelezõ
szakmai elméleti és gyakorlati óraszám” szövegrész helyébe a „tanulói éves kötelezõ összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének”
szöveg,
8. 9. § (1) bekezdésében a „szakképzési évfolyamain”
szövegrész helyébe az „évfolyamain” szöveg,
9. 12. § (2) bekezdés e) pontjában az „oktatott” szövegrész helyébe az „oktatható” szöveg,
10. 26. § (7) bekezdésében, 64. § (5) bekezdésében,
67. § (1) és (3) bekezdésében és a 70. § (1) bekezdésében
a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló törvény” szöveg, 64. § (6) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvénynek” szöveg,
64. § (7) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvében”
szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvényben” szöveg,
11. 28. § (3) bekezdésében a „minden tanuló” szövegrész helyébe a „minden, a (4) bekezdésben meghatározott
tanuló” szöveg,
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12. 28. § (5) bekezdésében a „szakiskola – és a (2) bekezdésben megjelölt szervezet – ” szövegrész helyébe
a „(2) bekezdésben megjelölt szervezet” szöveg,
13. 29. § (2) bekezdésében az „akinek az (1) bekezdés
szerint a képzésben való részvétel ingyenes” szövegrész
helyébe az „aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult” szöveg,
14. 40. § (3) és (4) bekezdésében a „nevelési-oktatási
intézmények mûködési rendjérõl” szövegrész helyébe a
„nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szöveg,
15. 46. § (2) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „valamennyi” szöveg,
16. 49. § (1) bekezdés g) pontjában a „rendkívüli felmondás” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondás” szöveg, 52. § (1) és (3) bekezdésben az „a rendkívüli
felmondás” szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú
felmondás” szöveg, 50. § (1) bekezdésében és 51. § (1), (2)
és (3) bekezdésében a „rendkívüli felmondással” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondással” szöveg,
52. § (2) bekezdésében az „a rendkívüli felmondással”
szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú felmondással”
szöveg, 52. § (1) bekezdésében az „a rendkívüli felmondást” szövegrész helyébe az „az azonnali hatályú felmondást” szöveg,
17. 49. § (1) bekezdés f) pontjában a „rendes felmondás” szövegrész helyébe a „felmondás” szöveg, 50. §
(1) bekezdésében a „rendes” szövegrész helyébe a „felmondással” szöveg, 51. § (4) bekezdésében a „rendes felmondással” szövegrész helyébe a „felmondással” szöveg,
18. 63. § (3) bekezdésében a „pénzbeli juttatásának
(2) bekezdés szerinti mértékét” szövegrész helyébe
a „pénzbeli juttatását” szöveg,
19. 73. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szakmai
tantárgyait, tananyagegységeit” szövegrész helyébe a
„tananyagegységeit” szöveg,
20. 81. § (3) bekezdésében a „megyében székhellyel
rendelkezõ fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott” szövegrész helyébe a „megyében vagy a fõvárosban folytatott” szöveg, a „fenntartó által indítható”
szövegrész helyébe a „megyében és a fõvárosban indítható” szöveg, (5) bekezdésében a „március 31-ig” szövegrész helyébe a „március utolsó munkanapjáig” szöveg,
21. 89. §-ában a „szakképesítésért felelõs miniszter
egyetértésével” szövegrész helyébe a „b), e), f) és g) pont
tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével” a szöveg,
22. 89. § b) pontjában az „elkészítését és kiadását” szövegrész helyébe az „elkészítésének és kiadásának szabályait” szöveg, e) pontjában a „szakmai elméletre, a kilencedik évfolyamon, tanmûhelyben folyó szakmai gyakorlatra,
a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést
folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati képzésre” szövegrész helyébe a „szakmai elméletre és a szakmai
gyakorlati képzésre” szöveg,
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23. 92. § (3) bekezdés a) pontjában, (8), (11), (12) és
(13) bekezdésében az „állami, önkormányzati” szövegrész
helyébe az „állami” szöveg, (4) bekezdésében a „Nem állami, nem önkormányzati” szövegrész helyébe a „Nem állami” szöveg, (13) bekezdésében az „Ebben az esetben
a szakképzõ iskola fenntartója” szövegrész helyébe az
„A szakképzõ iskola állami fenntartója” szöveg, (26) bekezdésében a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe
a „2013. március 31-ig”
szöveg lép.
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5. A kis- és középvállalkozásokról,
fejlõdésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény módosítása
48. §
A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-ában az
„adó- és vámhatósági eljárást kivéve” szövegrész helyébe
az „adó- és vámhatósági eljárást és a felnõttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenõrzésére irányuló eljárást kivéve” szöveg lép.

45. §
Hatályát veszti az Szt.
1. 5. § (8) és (9) bekezdése és (12) bekezdés c) pontja,
2. 61. § (4) bekezdésében az „a szakképesítésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium, valamint” szövegrész,
3. 63. § (6) bekezdésében a „módját és” szövegrész,
4. 88. § (2) bekezdés c) pontjában az „ellenõrzésével
összefüggõ tevékenység”,
5. 92. § (11) bekezdésében az „Ebben az esetben a térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet több megyei
kormányhivatal is.” szövegrész,
6. 92. § (31), (32) és (35) bekezdése és
7. 93. § c) pontja.

3. A társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása
46. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 4. § p) pontjában a „szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény” szövegrész helyébe
„a szakképzésrõl szóló törvény” szöveg lép.

4. A gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény módosítása
47. §
(1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 9. § e) pontjában a „szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és végrehajtási
rendeletében” szövegrész helyébe a „szakképzésrõl szóló
törvényben és végrehajtási rendeleteiben” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Gktv. 8/A. § (1) bekezdésében az „
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész.

6. A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek
eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló
2011. évi CLXX. törvény módosítása
49. §
(1) A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)
„h) lakhatási célú ingatlan: a hitelszerzõdésbõl eredõ
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosítását szolgáló, erre a célra
épített állami tulajdonú ingatlan,”
(2) A NET tv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait – a lakhatási célú ingatlanok kivételével –
jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban
álló gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában
álló gazdasági társaság kizárólagos jog alapján látja el.”
(3) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelõ
a) a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti
esetben – a zálogkötelezettel az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlanra
b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ személlyel vagy személyekkel a lakhatási célú ingatlanra
[az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
bérlõ] vonatkozóan határozatlan idõtartamra lakásbérleti
szerzõdést köt.”
(4) A NET tv. 22. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
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„(1a) Ha a megvásárolt lakóingatlannak több tulajdonosa volt, a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést a lakóingatlan valamennyi, a Nemzeti Eszközkezelõ
általi megvásárlása idõpontjában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosával mint bérlõtársakkal köti
meg.”
(5) A NET tv. 23. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és
megszûnésére a Lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:)
„f) a lakóingatlannal összefüggésben felmerülõ, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott költségek a bérlõt, a lakhatási célú ingatlannal összefüggésben
felmerülõ, a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott költségek a vagyonkezelõt terhelik,”
(6) A NET tv. 25. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„g) a lakhatási célú ingatlan bérlõi pályázat útján történõ kiválasztásának szabályait.”

2. szám

(2) Az 1–12. §, a 13. § (1), (2) és (4) bekezdése, a
14–20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22–25. §, a 26. § (1) bekezdése, a 27–41. §, a 42. § (1) és (2) bekezdése, a 43–48. §
és az 52. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 13. § (3) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 26. §
(2) bekezdése és a 42. § (3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

52. §
Az e törvényben a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás tartalmára vonatkozóan meghatározott új
tartalmi elemeket elsõ alkalommal e törvény hatálybalépését követõen megkötött vagy módosított tanulószerzõdés
és az együttmûködési megállapodás esetén kell alkalmazni.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

50. §
2012. évi CCXXI. törvény
a Magyar Mûvészeti Akadémia
kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében
szükséges törvénymódosításokról,
valamint egyéb kulturális tárgyú
törvények módosításáról*

A NET tv.
a) 1. § f) pontjában az „a lakás” szövegrész helyébe az
„a Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolható, lakás”
szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakóingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan és a lakhatási célú ingatlan” szöveg,
c) 23. § a) pontjában a „lakóingatlanba” szövegrész helyébe a „lakóingatlanba, illetve a lakhatási célú ingatlanba” szöveg,
d) 23. § b) pontjában és 24. § (2) bekezdésében a „lakóingatlanra” szövegrész helyébe a „lakóingatlanra, illetve
a lakhatási célú ingatlanra” szöveg,
e) 23. § c) pontjában a „lakóingatlanban” szövegrész
helyébe a „lakóingatlanban, illetve a lakhatási célú ingatlanban” szöveg,
f) 23. § h) pontjában a „lakóingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan, illetve a lakhatási célú ingatlan”
szöveg,
g) 23. § b) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe az
„(1) és (1a)” szöveg
lép.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„t) önkormányzati hivatal: a fõpolgármesteri hivatal, a
polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a
közös önkormányzati hivatal, a társult képviselõ-testületek közös hivatala és a nemzetiségi önkormányzat hivatala.”

7. Záró rendelkezések

2. §

51. §

(1) Az Ltv. 35. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

1. A köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása
1. §

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.

2. szám
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„(8) Az 1944–1989 között mûködött Magyar Dolgozók
Pártja (MDP) és jogelõdei, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Nõk Demokratikus Szövetsége, Magyar
Nõk Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok
Országos Szövetsége, Magyar Úttörõk Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik. Az iratok õrzési helye a Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltára.”
(2) Az Ltv. a következõ 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) A 2012. január 1. napjával állami tulajdonba
került, a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok, ingatlanrészek térítésmentesen a Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelõi jogviszonyra egyebekben a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési
szerzõdésben foglaltak az irányadók.
(2) A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei által levéltári célra használt önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok esetében a Magyar Nemzeti Levéltárat ingyenes
használati jog illeti meg.”

2. Szent István államalapításának emlékérõl
és a Szent Koronáról szóló
2000. évi I. törvény módosítása
3. §
A Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent
Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke. A Testület
elnöke a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el.”

3. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
4. §
Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(E törvény hatálya kiterjed)
„a) az elõadó-mûvészeti szervezetekre és az elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekre,”

5. §
Az Emtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A NEÉT tagjai:
a) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetek
által delegált 11 fõ, amelybõl 4 fõt a színházmûvészet,
2 fõt a báb- és cirkuszmûvészet, 1 fõt a független színházmûvészet, 2 fõt a táncmûvészet, 2 fõt a zenemûvészet
területérõl kell jelölni,
b) a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetek által delegált 3 fõ,
c) a Magyar Mûvészeti Akadémia által delegált 1 fõ,
d) a megyei jogú városi önkormányzatok által delegált
2 fõ, Budapest Fõváros Önkormányzata által delegált 1 fõ,
az országos nemzetiségi önkormányzatok által delegált
1 fõ,
e) az elõadó-mûvészeti felsõoktatási intézmények által
delegált 3 fõ, valamint
f) az országosan reprezentatív mûvészeti szakszervezetek által delegált 2 fõ.”

6. §
Az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bizottság)
„i) közremûködik a területét érintõ, a 19. § (1) bekezdése,
valamint a 20. § (3) bekezdése szerinti pályázatok szempontrendszerének szakmai elõkészítésében, valamint”

7. §
Az Emtv. 6. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével
összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási
feladatokat ellátó szervezet”

8. §
Az Emtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével
összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban:
kijelölt szerv) látja el. Ennek keretében:
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a) az állam által fenntartott és az e törvény szerint támogatást igénylõ elõadó-mûvészeti szervezetekrõl, valamint
az ágazati érdekegyeztetésben részt vevõ elõadó-mûvészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekrõl, azok jogszabályban meghatározott adatairól hatósági nyilvántartást vezet,
b) ellenõrzi a nyilvántartott elõadó-mûvészeti szervezetek e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amely
ellenõrzés kiterjed a hatósági ellenõrzésre és a támogatások rendeltetésszerû felhasználására is,
c) igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó
jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre
jogosító, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási igazolást,
d) elõadó-mûvészeti adatszolgáltatási tevékenységet
végez,
e) ellátja a NEÉT és a bizottságok mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági feladatok ellátásához szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról,
f) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása
alapján más jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.”
9. §
Az Emtv. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„b) az elõadó-mûvészeti szervezet
ba) mûvészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölését: színház, zenekar, énekkar, balettegyüttes, táncegyüttes,
bb) mûvészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölését: többtagozatos színház, bábszínház, gyermek- és ifjúsági színház, kamarazenekar, kamara-szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar, big
band, kamarakórus,
bc) mûködése szerinti típusmegjelölését: független
színház, produkciós színház, befogadó színház, szabadtéri
színház, nemzetiségi színház, valamint
bd) fenntartójának nevét, szervezeti formáját, székhelyét, fenntartó hiányában az alapító, illetve a képviselõ nevét, lakcímét,”
10. §
Az Emtv. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állam és az önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerzõdés megkötéséhez a fenntartó önkormányzat elõzetes
egyetértése szükséges. Az önkormányzat és az állami
fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerzõdés megkötéséhez az állami fenntartó elõzetes egyetértése szükséges.”

2. szám
11. §

Az Emtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a pályázat elbírálásának részletes
szempontrendszerét is.
(2a) A pályázatokról történõ döntés megalapozásához a miniszter az érintett bizottság – az (1) bekezdés
szerinti elõadó-mûvészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.
A döntésre a szakmai kuratórium – a részletes bírálati
szempontrendszer szerinti értékelésen alapuló – elõterjesztése alapján az érintett bizottság tesz javaslatot.
A javaslattól eltérõ döntését a miniszter köteles megindokolni.”

12. §
Az Emtv. a következõ 43/C. §-sal egészül ki:
„43/C. § A 43/A–43/B. § alapján balettmûvészeti életjáradékra nem jogosult, elõadó-mûvészeti tevékenységet
folytató személyek számára jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén elõadó-mûvészeti járadék állapítható meg.”

13. §
(1) Az Emtv. 44. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„16. hangverseny: klasszikus, kortárs komolyzenei zenemûvek – ideértve az operát és a klasszikus operettet is –,
továbbá jazz mûfajú és népi eredetû zenemûvek személyes
elõadó-mûvészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében
történõ nyilvános bemutatása, amelyben a közremûködõ
zenekar vagy énekkar az e törvényben az érintett szervezettípus tekintetében meghatározott létszámot eléri vagy
meghaladja,”
(2) Az Emtv. 44. § 32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. szimfonikus zenekar: hangversenyeken zenemûveket játszó elõadó-mûvészeti szervezet, amelynek az elõadásonkénti létszáma legalább 56 fõ, illetve amennyiben
az elõadott mû vagy mûvek jellege, vagy ifjúsági, iskolai
hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, legalább a 18. és a 20. pontban meghatározott alsó létszám-határ,”

2. szám
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14. §

Az Emtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„a) jelölje ki az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási
feladatokat ellátó szervezetet,”
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4. A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló
2011. évi CIX. törvény módosítása
18. §
A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi
CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MMA rendes tagjainak száma nem lehet több
250 fõnél.”

15. §
Az Emtv. 47. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d) határozza meg az egyes elõadó-mûvészeti tevékenységet folytatók járadéka igénybevételének feltételeit.”

16. §
Az Emtv.
a) 5/A. § (5) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt szerv” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében, 23. § (5) bekezdésében az
„Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész
helyébe az „A kijelölt szerv” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 9. §
(2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében,
23. § (4) bekezdésében, 24. § (3) bekezdés d) pontjában és
39. § (9) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a kijelölt szerv”
szöveg,
d) 9. § (1) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében az
„az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek” szövegrész helyébe az „a kijelölt szervnek” szöveg,
e) 39. § (9) bekezdésében a „nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szöveg,
f) 40. § (1) bekezdésében a „továbbá a jogász, illetve a
közgazdász oklevéllel” szövegrész helyébe a „vagy jogász
vagy közgazdász oklevéllel” szöveg,
g) 40. § (2) bekezdésében az „elõadó-mûvészeti szervezetnél” szövegrész helyébe az „önállóan gazdálkodó
elõadó-mûvészeti szervezetnél” szöveg
lép.

17. §
Hatályát veszti az Emtv. 47. § (2) bekezdés g) pontja.

19. §
Az MMA tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az MMA – a 4. § (2) bekezdés p) pontja alapján – a rendes és a levelezõ tagok magyar mûvészeti életben nyújtott kimagasló szellemi, alkotói teljesítményét és
köztestületi munkáját havi életjáradék folyósításával is elismeri; elhalálozásuk esetén annak meghatározott hányada
hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) folyósítható.
(2) A tagság jelen törvényben nem szabályozott feltételeirõl és az ajánlás, valamint a választás részletes szabályairól e törvény keretei között az MMA Alapszabálya
rendelkezik.”

20. §
Az MMA tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gazdálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdálkodás
során e törvény céljainak érvényesülését öttagú felügyelõ testület ellenõrzi. A felügyelõ testület tagja büntetlen elõéletû,
az országgyûlési képviselõk választásán választható magyar
állampolgár lehet. A felügyelõ testület egy tagját a Kormány,
egy tagját az Országgyûlés kulturális ügyekért felelõs bizottsága nevezi ki és hívja vissza, további három tagját a közgyûlés választja és hívja vissza. A közgyûlés egy tagot a rendes
tagjai közül választ. A felügyelõ testület tagjainak megbízatása öt évre szól. A felügyelõ testület tagjai a felügyelõ
testület megbízatásának idejére maguk közül elnököt választanak.”

21. §
Az MMA tv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) Az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos
mértékû díjazás, a fõtitkárt a közigazgatási államtitkári
illetménnyel azonos mértékû javadalmazás, valamint
évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásaik tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
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szóló törvényben, továbbá az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló kormányrendeletben
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. Az elnök és a
fõtitkár az Alapszabályban rögzített feltételek szerint költségtérítésben részesül.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett tisztségviselõk a
tevékenységükért az Alapszabályban rögzített feltételek
szerint díjazásban és költségtérítésben részesülhetnek.
(3) A tisztségviselõk számára nyújtott személyi jellegû
juttatás mértéke közérdekbõl nyilvános adat.”

22. §
Az MMA tv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Az MMA a közfeladatai szervezését, valamint
a költségvetési fejezeti és az MMA által irányított költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladatai
ellátásával összefüggõ igazgatási, gazdálkodási, így különösen pénzügyi, vagyonkezelési és ellenõrzési feladatokat
az MMA által irányított költségvetési szerv (a továbbiakban: MMA Titkársága) látja el. Az MMA Titkárságának a
közfeladat szervezési, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottja – a fõtitkárt is beleértve – közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõ és közszolgálati
ügykezelõ.
(2) Az MMA Titkársága feladatait az alapító okirata
rögzíti, amelyet az MMA elnöke ad ki.
(3) Az MMA által irányított költségvetési szerveknél
foglalkoztatottra – az MMA Titkárságának a közfeladat
szervezési, igazgatási és gazdálkodási feladatokat ellátó
köztisztviselõje, közszolgálati ügykezelõje, illetve munkavállalója kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

23. §
(1) Az MMA tv. 30. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az MMA az alakuló közgyûlést követõen tagválasztásra köteles, akként, hogy az MMA rendes tagjainak
száma 2012. december 31-ig lehetõleg elérje a 200 fõt.”
(2) Az MMA tv. 30. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A (6) bekezdés szerint 2012. december 31-ig kinevezett és megválasztott felügyelõ testületi tagok megbízatása
2014. május 31. napján megszûnik. Az új felügyelõ testületi
tagokat 2014. május 31-ig kell kinevezni, megválasztani
a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének
megerõsítése érdekében szükséges törvénymódosításokról,
valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról
szóló 2012. évi CCXXI. törvénnyel megállapított 18. §
(1) bekezdése szerint, 2014. június 1-jei hatállyal. Az új felügyelõ testület 2014. július 30-ig köteles az ügyrendjének
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megállapítására, amelyet az új testület alakuló ülését követõ
elsõ közgyûlés hagy jóvá.”
24. §
Az MMA tv. IV. Fejezete a következõ alcímmel egészül ki:
„9/A. Felhatalmazó rendelkezés
28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendes
és a levelezõ tagokat megilletõ életjáradék mértékét, a folyósítására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az
életjáradékban részesített tag elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokra vonatkozó szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”
5. Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3–6. §, a 9–13. §, a 17–22. §, a 23. §
(2) bekezdése és a 24. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 7–8. §, a 14. § és a 16. § 2013. január 2-án lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 94. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §
Az 1. melléklet (a továbbiakban: Melléklet) tartalmazza
az Óvodai nevelés országos alapprogramját.
2. §
A Melléklet VI. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A hároméves kortól kötelezõ óvodába járás ideje
alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyerme-
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ki személyiség harmonikus testi és szociális fejlõdésének
elõsegítése.”
3. §

191

(3) A Melléklet rendelkezéseit elsõ alkalommal a
2013/2014. nevelési évtõl kell alkalmazni.
(4) Hatályát veszti az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.)
Korm. rendelet.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
I.
BEVEZETÕ
1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy
nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt
nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) a gyermeket – mint fejlõdõ személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
b) a gyermek nevelése elsõsorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítõ, esetenként hátránycsökkentõ szerepet töltenek be;
c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elõsegítésére kell irányulnia, az emberi
jogok és a gyermeket megilletõ jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlõ eséllyel
részesülhessen színvonalas nevelésben.
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különbözõ – köztük az innovatív – pedagógiai
törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és
módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
Az óvoda nevelõtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész pedagógiai programot,
vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévõ óvodai pedagógiai programok egymásra épülõ, szakmailag összehangolt
rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínûsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a
gyermek harmonikus fejlõdése érdekében megfogalmaz.
2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni
a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez;
b) a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési igényû gyermeket nevel.

II.
GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
Gyermekkép
1. Az Alapprogram az emberi személyiségbõl indul ki, abból a ténybõl, hogy az ember mással nem helyettesíthetõ,
szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
2. A gyermek fejlõdõ személyiség, fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és
tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet
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szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelõen a gyermeki személyiség kibontakozásának elõsegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévõ hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle elõítélet kibontakozásának.
Óvodakép
1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsõdleges színtere a család.
2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítõje, a gyermek harmadik életévétõl az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete
biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlõdésének és nevelésének legmegfelelõbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védõ, szociális, nevelõ-személyiségfejlesztõ), a gyermekekben megteremtõdnek a
következõ életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsõ pszichikus feltételei.
3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elõsegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlõdését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérõ fejlõdési ütem
figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek ellátását is).
4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;
b) a nevelés lehetõvé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlõdését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;
c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítésérõl,
az érzelmi biztonságot nyújtó derûs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésérõl; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhetõ sokszínû – az életkornak és
fejlettségnek megfelelõ – tevékenységekrõl, különös tekintettel a mással nem helyettesíthetõ játékról; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó mûveltségtartalmakról, emberi értékek
közvetítésérõl; a gyermek egészséges fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetrõl.
6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megõrzését, ápolását,
erõsítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetõségét.
7. A hazájukat elhagyni kényszerülõ családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megõrzését, ápolását, erõsítését, társadalmi integrálását.
III.
AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
– az egészséges életmód alakítása,
– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,
– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlõdésének elõsegítése ebben az életkorban kiemelt jelentõségû. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlõdésének elõsegítése;
– a gyermeki testi képességek fejlõdésének segítése;
– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megõrzése;
– az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelõzés és az egészségmegõrzés szokásainak alakítása;
– a gyermek fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;
– megfelelõ szakemberek bevonásával – a szülõvel, az óvodapedagógussal együttmûködve – speciális gondozó,
prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
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Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzõ sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen,
hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derûs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvezõ érzelmi hatások érjék;
– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot
pozitív attitûd, érzelmi töltés jellemezze;
– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlõdését, éntudatának alakulását,
és engedjen teret önkifejezõ törekvéseinek;
– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek
erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítõkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és
normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szûkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülõföldhöz való kötõdés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az
emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának
kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékû szerepet tölt be.
5. A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentõs az óvoda együttmûködõ szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkezõ szakemberekkel.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése
és a kommunikáció különbözõ formáinak alakítása – beszélõ környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelõtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére
nevelés közben a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklõdésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra –, valamint a meglévõ tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken
keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az õt körülvevõ természeti és társadalmi környezetrõl.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bõvítése, különbözõ tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi
képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlõdését elõsegítõ ösztönzõ környezet biztosítása.

IV.
AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Személyi feltételek
1. Az óvodában a nevelõmunka középpontjában a gyermek áll.
2. Az óvodában a nevelõmunka kulcsszereplõje az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek
számára. Jelenléte a nevelés egész idõtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítõ, támogató attitûdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda mûködését segítõ nem pedagógus alkalmazottak összehangolt
munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
4. A sajátos nevelési igényû gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közremûködését igényli.
5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelõ óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitûzéseit.
6. A migráns gyermekeket is nevelõ óvodában dolgozóknak feladatuk lehetõséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
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Tárgyi feltételek
Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda
épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megõrzését, fejlõdését. Tegye lehetõvé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye
körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhetõ módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejûleg biztosítson megfelelõ munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetõséget a szülõk fogadására.

Az óvodai élet megszervezése
1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlõdéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend
biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelõ idõtartamú, párhuzamosan is végezhetõ, differenciált tevékenységek,
valamint a gyermek együttmûködõ képességét, feladattudatát fejlesztõ, növekvõ idõtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különbözõ tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlõdések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem elõtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai
alakítják ki.
3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlõdését, együttmûködve a gondozást végzõ munkatársakkal.
4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlõdésük nyomon követését
különbözõ kötelezõ dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhetõ meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közremûködésével.

Az óvoda kapcsolatai
1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlõdését. Ennek alapvetõ feltétele a családdal
való szoros együttmûködés. Az együttmûködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különbözõ rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetõségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttmûködés során érvényesíti az
intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés elõtt (bölcsõdék és egyéb
szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok,
gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közmûvelõdési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményezõ.
3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelõ óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel.

V.
AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
Játék
1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb
eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követõ szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérõ módon, hosszantartóan és lehetõleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belsõ világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik
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a játék kiemelt jelentõségû tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztõ, élményt adó
tevékenységgé.
A kisgyermek elsõ valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnõtt – a szülõ és az óvodapedagógus.
Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítõvé, kezdeményezõvé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetõvé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
A játékhoz megfelelõ helyre és egyszerû, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítõ anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelõ csoportlégkört, helyet, idõt, eszközöket és élményszerzési lehetõségeket biztosítson a különbözõ játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerû, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtõ tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti
együttjátszásával, támogató, serkentõ, ösztönzõ magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
Az óvodában elõtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt jelentõségének az
óvoda napirendjében, idõbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.

Verselés, mesélés
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi
biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erõs alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlõdésének és fejlesztésének egyik
legfõbb segítõje. A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek elõtt a külvilág és az emberi belsõ világ
legfõbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelõ viselkedésformákat.
3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. Visszaigazolja
a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítõ, átlelkesítõ
szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és
átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
4. A mesélõvel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belsõ képvilágot jelenít meg. A belsõ képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történõ kombinálása az önkifejezés
egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi mûveknek egyaránt helye van.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes
játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklõdését, formálják zenei ízlését,
esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam,
a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és
népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak
eredményes megvalósítása megalapozza, elõsegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs mûvészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi nevelés esetében
a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnõtt minta spontán utánzásával.
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Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különbözõ fajtái, továbbá a mûalkotásokkal, a népmûvészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belsõ képek gazdagítására épül.
2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít.
Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre,
a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezõképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezõképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk
fejlõdését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különbözõ anyagokkal,
a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különbözõ technikai alapelemeivel és eljárásaival.

Mozgás
1. A rendszeres egészségfejlesztõ testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok
és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint
a mozgáskoordináció intenzív fejlõdésének szakasza, amelyeket sokszínû, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elõsegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi
fejlõdés kedvezõ egymásra hatása.
2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezõen hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erõ és az állóképesség fejlõdésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlõdését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerõsítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak
a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövetõ társas viselkedés,
együttmûködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlõdésére.
4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenõ mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztõ testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe
véve, minden gyermek számára lehetõséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztõ,
kooperatív mozgásos játékok széleskörû alkalmazására, a szabad levegõ kihasználására.
A külsõ világ tevékeny megismerése
1. A gyermek aktivitása és érdeklõdése során tapasztalatokat szerez a szûkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megõrzését.
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelõ biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülõföld, az ott élõ emberek,
a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja
ezek szeretetét, védelmét is.
3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut
és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul
ítélõképessége, fejlõdik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetõvé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendõ alkalmat, idõt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elõ a gyermek önálló véleményalkotását,
döntési képességeinek fejlõdését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható
fejlõdés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.
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Munka jellegû tevékenységek
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvõ tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot
mutató munka és munka jellegû játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más
felnõtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, késõbb önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.
2. A gyermek munka jellegû tevékenysége:
– örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
– a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitûdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelõsség, a céltudatosság alakításának fontos
lehetõsége;
– a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés
egyik formája.
3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttmûködést és
folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztõ értékelést igényel.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás
1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentõs részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes
személyiség fejlõdését, fejlesztését támogatja. Nem szûkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és idõkeretekben valósul meg.
2. Az óvodai tanulás elsõdleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bõvítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek elõzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvõ aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetõségének biztosítása, kreativitásának erõsítése.
4. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
– az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása,
– a spontán játékos tapasztalatszerzés;
– a játékos, cselekvéses tanulás;
– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülõ ismeretszerzés;
– az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
– a gyakorlati problémamegoldás.
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.

VI.
A FEJLÕDÉS JELLEMZÕI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
1. A gyermek belsõ érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek
többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor
végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetõséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt
szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlõdõ gyermek hatéves kora körül eljut az elsõ alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdõdik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklõdésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése
tovább differenciálódik. Különös jelentõsége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus
differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
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A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermeknél:
– az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnõ a megõrzés idõtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
– megjelenik a tanulás alapját képezõ szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
– a cselekvõ-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlõdõ gyermek:
– érthetõen, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthetõ formában, életkorának megfelelõ tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különbözõ mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggõ
nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
– elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérõl; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvetõ szabályait; ismeri szûkebb
lakóhelyét, a környezetében élõ növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és
az idõjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvetõ szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;
elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlõdõ gyermekkedvezõ iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttmûködésre, a kapcsolatteremtésre felnõttel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
Az ötéves kortól kötelezõ óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlõdésének elõsegítése.
A sajátos nevelési igényû gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai
munka mellett érhetõ csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait
az iskolába kerülõ gyermekekkel szemben.

A Kormány 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérõl
és a habilitációról
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,
16., valamint 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:
1. A doktori iskola létesítésének feltételei
és eljárási rendje
1. §
(1) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében
folytatható.

(2) A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a
tudományterületet, azon belül a tudományágat vagy mûvészeti ágat, amelyben a doktori képzést folytatni kívánják.
A tudományágon belüli, illetve tudományágak közötti kutatási terület megnevezéssel azonosítható a doktori iskola
mûködési kereteit tükrözõ szakmai tevékenység.
(3) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, tudományágon mûvészeti ágat, tudományos fokozaton mûvészeti fokozatot, továbbá tudományos tevékenységen mûvészeti tevékenységet is érteni kell.

2. §
(1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok többsége egyetemi tanár. Egy
személy egyidejûleg csak egy doktori iskolában lehet
törzstag.
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(2) A legalább három tudományágban mûködõ (multidiszciplináris) doktori iskolában tudományáganként legalább
három törzstagnak kell lennie – a neveléstudományi területen
mûködõ doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó
diszciplináris területrõl is lehet törzstag –, akik többsége
egyetemi tanár, és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. A két tudományágban mûködõ (interdiszciplináris) doktori iskolában legalább tizenegy törzstagnak kell lennie, tudományáganként legalább négy törzstag – a
neveléstudományi területen mûködõ doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területrõl is lehet
törzstag –, akik többsége egyetemi tanár, és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki.
(3) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendõ doktori iskola tudományágában tudományos fokozattal rendelkezik;
b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintû tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység – ide nem értve a mûvészeti tevékenységet – a Magyar Tudományos
Mûvek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján
vizsgálandó;
c) mûvészeti alkotásra épülõ habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek,
továbbá ezt mértékadó, nemzetközi mûvészeti fórumok
pozitív visszhangja igazolja;
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett és
e) az adott felsõoktatási intézményben, teljes munkaidõben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató,
aki a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése alapján, a
költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsõoktatási intézményt jelölte meg.
(4) Ha a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételeket teljesíti, a doktori iskola létesítéséhez a felsõoktatási
intézmény doktori tanácsának (a továbbiakban: doktori tanács) jóváhagyásával törzstag lehet – az Nftv. 32. § (1) bekezdése szerinti – Professor Emeritus, vagy Professor
Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) is annak a felsõoktatási intézménynek a doktori iskolájában,
amelyben emeritált. A Professor Emeritusok közül egy tag
vehetõ figyelembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott
törzstagok tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag
vehetõ figyelembe.
(5) A (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek
teljesítése mellett törzstag lehet továbbá kutatóintézetben,
teljes munkaidõben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkezõ – tudományos
tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsõoktatási intézmény a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött. Közülük legfeljebb két tag vehetõ figye-
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lembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott törzstagok
tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehetõ
figyelembe.

3. §
A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás idõtartamára meg kell felelnie
a 2. §-ban foglaltaknak, valamint
b) vállalnia kell, hogy témavezetõi tevékenységet is
folytat a doktori iskolában.

4. §
(1) A doktori iskola vezetõjét a doktori iskola egyetemi
tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves idõtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.
(2) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkezõ oktatók és kutatók, akiket
– a doktori iskola vezetõjének javaslatára – a doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási,
kutatási és témavezetõi feladatok ellátására.

5. §
(1) A törzstagok készítik elõ a doktori iskola létesítésének dokumentumait, amelyek tartalmazzák:
a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági besorolását;
b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapozva a felsõoktatási intézmény eleget tesz az Nftv. 16. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését;
d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként kiadható doktori fokozat elnevezését;
e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a doktori iskola törzstagjainak, a doktori iskola elsõ három évre
javasolt témavezetõinek, a doktori iskola további oktatóinak, meghívott hazai és külföldi oktatóknak (mûvészeti
doktori iskola esetén mûvészeknek), kutatóknak a nevét,
tudományos vagy mûvészeti önéletrajzát, az elõzõ öt év
legfontosabb tudományos (mûvészeti doktori iskola esetén tudományos vagy mûvészeti) eredményeinek, alkotásainak dokumentációját;
f) a doktori iskola képzési tervét;
g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a
mûködés során várhatóan figyelembe vehetõk;
h) a doktori iskola minõségbiztosítási tervét és
i) a doktori iskola mûködési szabályzatát.
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(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek
nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést, és megfelelnek az e rendeletben rájuk vonatkozóan elõírt feltételeknek.
(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét képezik a felsõoktatási intézmény által a doktori iskola tevékenységével kapcsolatos együttmûködési megállapodások, különös tekintettel a 2. § (5) bekezdésében
megjelölt együttmûködési megállapodásokra.
(4) A doktori tanács elõzetes véleménye szükséges ahhoz, hogy a doktori iskola vezetõjének javasolt személy a
doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a rektor
útján – a szenátus elé terjessze jóváhagyásra.

6. §
(1) A felsõoktatási intézmény rektora – a szenátus doktori iskola létesítésére vonatkozó döntése után – kéri az
Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) a doktori iskola nyilvántartásba vételét.
(2) A nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell
a) a doktori iskola létesítésének dokumentumait;
b) a doktori tanács véleményét;
c) a felsõoktatási intézmény doktori iskola létesítésében érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját;
d) a felsõoktatási intézmény doktori szabályzatát;
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola honlapján a doktori képzésrõl évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente
a honlapon és a felsõoktatási intézményben szokásos módon is közzéteszi; valamint
f) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola adatait folyamatosan frissíti, hogy azok a doktori iskola
állapotát naprakészen tükrözzék.
(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
(a továbbiakban: MAB) az Nftv. 67. § (4) bekezdésében
meghatározott szakértõi véleményének megalapozása érdekében vizsgálja különösen a 2. § (3) bekezdés b) pontja
tekintetében a szükséges követelmények teljesítését, a 2. §
(5) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében említett
megállapodás érvényesülését, valamint a szakmai bírálati
szempontrendszerében foglalt egyéb elvárások teljesítését.

7. §
A doktori iskola nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalnál.

8. §
A doktori iskola megszüntetésérõl a doktori tanács vagy
a rektor kezdeményezésére a szenátus dönt. A rektor kez-
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deményezése esetén a szenátus – döntése elõtt – beszerzi a
doktori tanács véleményét. A rektor a szenátus döntése
szerint kezdeményezi a Hivatalnál a doktori iskola nyilvántartott adatainak módosítását. A doktori iskolát a Hivatal bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül törli a nyilvántartásból.

2. A doktori tanács és a doktori iskola tanácsa
9. §
(1) A doktori tanács létrehozásáról a szenátus az Nftv.
16. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján dönt.
A doktori tanács tagjainak kiválasztásakor – a tisztán hitéleti doktori képzések kivételével – biztosítani kell, hogy a
tagok egyharmada, vagy legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát mûködtetõ felsõoktatási intézménnyel. E bekezdés alkalmazásában az intézmény Professor Emeritusa a felsõoktatási
intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minõsül. A doktori tanács szavazati jogú tagjai
– a doktorandusz képviselõk kivételével – kizárólag olyan
személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek. A doktori tanács tagjainak kiválasztása során törekedni kell mindazon tudományágak arányos képviseletére, amelyekben a felsõoktatási intézmény doktori
fokozat odaítélésére jogosult. A tanács akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak többsége jelen van.
(2) A doktori tanács
a) véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát;
b) a szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést;
c) indokolt esetben kezdeményezi doktori iskolák megszüntetését;
d) az Nftv. 16. § (5) bekezdése alapján tudományterületenként – ezen belül a felsõoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve mûvészeti
ágakban – tudomány-, illetve mûvészeti ági doktori tanácsot (a továbbiakban együtt: tudományági doktori tanács)
hozhat létre, az összetételre és a személyi feltételre vonatkozó, az (1) bekezdésben megfogalmazott elõírások betartásával;
e) dönt a doktori fokozatszerzési eljárások indításáról,
a kreditelismerésekrõl, a doktori szigorlat tárgyairól, az
Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott doktori fokozat odaítélésérõl, honosításáról és visszavonásáról, mely
jogosítványokat – a doktori fokozat odaítélése, honosítása
és visszavonása kivételével – átruházhatja a tudományági
doktori tanácsra;
f) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a
doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati vizsgabizottságot, továbbá
jóváhagyja a doktori témavezetõk és a doktori iskola okta-
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tóinak személyét, mely jogosítványokat átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
g) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az elsõ idegen nyelvként (elsõ
nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját, mely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
h) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a doktorjelölt zárt védés iránti kérelmérõl, mely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
i) véleményezi a szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve a tiszteletbeli doktori és professzori
cím adományozására tett elõterjesztéseit, valamint a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát;
j) megválasztja a felsõoktatási intézmény doktori iskoláinak vezetõit, megbízza illetve felmenti a doktori iskola
tanácsának tagjait.

10. §
(1) A doktori iskola vezetõjének munkáját segítõ testületként létrehozható a doktori iskola tanácsa, amelyet a
doktori iskola törzstagjai választanak, tagjait pedig a doktori tanács bízza meg és menti fel.
(2) A doktori iskola tanácsa
a) jóváhagyja a doktori témakiírók, témavezetõk és a
doktori iskola oktatóinak személyét;
b) javaslatot tesz a meghirdetésre javasolt doktori témákra;
c) jóváhagyja a doktori téma kiírója témahirdetését;
d) jóváhagyja a doktorandusz doktori témáját;
e) végzi a képzés közbeni teljesítményértékelést.

3. A doktori fokozat megszerzésének feltételei és
folyamata
11. §
(1) A doktori képzéshez kapcsolódóan megállapodás
köthetõ a felsõoktatási intézmény, a doktorandusz, doktorjelölt és a témavezetõ között.
(2) Az egészségügyi szakirányú felsõfokú szakképzési
rendszerben rezidensként, vagy a felsõoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására meghatározott
szakképzésben központi gyakornokként résztvevõk által
teljesített törzsképzési és szakgyakorlati idõbõl az illetékes kreditátviteli bizottság – a doktori szabályzatában
meghatározottak szerint –, a doktori képzésben legfeljebb
két félév, illetve hatvan kredit elismerését engedélyezheti.

12. §
(1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján,
jelentkezéssel és annak elfogadásával indul.
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(2) A doktori szigorlat a doktori fokozatszerzési eljárás
része, mely a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevõ
személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintõ jellegû számonkérési formája.
(3) A doktori szigorlatot nyilvánosan, szigorlati bizottság elõtt kell letenni. A szigorlati bizottság legalább három
tagból áll. A szigorlati bizottság tagjainak kiválasztásánál
megfelelõen alkalmazni kell a 9. § (1) bekezdésében meghatározott szabályokat, azzal a megszorítással, hogy ha a
bizottság létszáma nem éri el az öt fõt, mindössze egy tag
ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát mûködtetõ felsõoktatási intézménnyel. Szigorlati bizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus, vagy habilitált egyetemi docens, habilitált fõiskolai
tanár lehet. A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat
után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról jegyzõkönyvet
kell felvenni.
(4) A doktori védésre a sikeres doktori szigorlat után
kerülhet sor.

13. §
(1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezetõ irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhetõ tudományos
eredményhez jusson, és errõl tudományos közlemények,
tudományos elõadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A doktori témát a doktori iskola
tanácsa hagyja jóvá.
(2) A doktori eljárásban részt vevõ személy a doktori
témájában végzett kutatásainak eredményeirõl tudományos közleményekben számol be. A doktori iskola szabályzata tartalmazza, hogy a doktori eljárásban részt vevõ
személynek az értekezés beadásakor milyen – megjelent
vagy közlésre elfogadott – tudományos közleményekkel
kell rendelkeznie.
(3) A doktori iskola mûködési szabályzata tartalmazza
a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeit, a nyelvi
követelmények teljesítéséhez elfogadott nyelvek listáját,
valamint a nyelvismeret igazolásának módját. Az elsõ idegen nyelv kizárólag a doktori tanács által meghatározott
idegen nyelvek egyike lehet. A nyelvismeret igazolásához
legalább B2 szintû komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékû bizonyítvány szükséges.
(4) A doktori téma kiírója az a tudományos fokozattal
rendelkezõ oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a
doktori iskola tanácsa jóváhagyta.
(5) A doktori téma vezetõje az a tudományos fokozattal
rendelkezõ oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a
doktori iskola tanácsa jóváhagyta, és aki – ennek alapján –
felelõsen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz
tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek
tudományos fokozatszerzésre való felkészülését.
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(6) Egy doktorandusznak, illetve doktorjelöltnek egyidejûleg két témavezetõje is lehet, amennyiben azt a doktori tanács jóváhagyja. A doktori értekezés címlapján a témavezetõ vagy a témavezetõk nevét egyértelmûen fel kell
tüntetni.

14. §
(1) A doktori értekezés tézisfüzete az önálló tudományos munkásság, illetve az önálló mûvészeti alkotótevékenység eredményeit összefoglalóan mutatja be. Az eredményeket egységes, önmagában érthetõ rendszerben kell
bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira, illetve mûvészeti alkotásaira építve.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy
idõben vagy a kérelem elfogadását követõ két éven belül
kell benyújtani.
(3) A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktorjelöltnek nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve
fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül
nem utasították el, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen további feltételeknek
való megfelelésrõl a doktorjelölt írásban nyilatkozatot tesz
a doktori értekezés benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történõ jelentkezéskor.

15. §
(1) A doktori értekezés bírálatára a doktori tanács két
hivatalos bírálót kér fel. Az egyik bíráló nem állhat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát mûködtetõ felsõoktatási intézménnyel.
(2) A két hivatalos bíráló az értekezés benyújtásától
számított – a felsõoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott szorgalmi idõszakra esõ – két hónapon
belül írásos bírálatot készít az értekezésrõl, és nyilatkozik,
hogy javasolja-e annak kitûzését nyilvános védésre. Ha az
egyik bíráló javaslata nemleges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér.
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(3) Az értekezést, a két támogató javaslat beérkezésétõl
számított szorgalmi idõszakra esõ két hónapon belül, nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat
elõzetesen kézhez kapja, és azokra a védés elõtt írásban, a
védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol.
(4) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti
értekezésének téziseit, majd a jelenlévõk észrevételeire,
kérdéseire válaszol. A doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával zárt védés tartható, ha a doktori értekezés
szabadalmi eljárással érintett vagy nemzetbiztonsági okból minõsített adatot tartalmaz.
(5) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos
szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti.
(6) A védésrõl és a bizottság döntésérõl jegyzõkönyvet
kell felvenni. A doktori szigorlat és védés eredményérõl
a felsõoktatási intézmény – a doktorjelölt kérelmére – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti
a doktori fokozat odaítélését.
(7) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új
eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori
témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhetõ.
(8) A felsõoktatási intézmény a doktori tanács által
odaítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve mûvészeti ágat is megjelölõ oklevelet
állít ki, és errõl egyúttal értesíti a Hivatalt.
(9) A fokozatszerzési eljárást az értekezés benyújtását
követõ egy éven belül kell befejezni.
(10) A doktori fokozat a doktori tanács határozata alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra kerül,
hogy a doktori fokozat odaítélésének feltételei nem teljesültek.
(11) A fokozatszerzési eljárás és a jogorvoslati eljárás
részletes szabályait a felsõoktatási intézmény doktori szabályzata tartalmazza.

17. §
A doktori eljárásban hivatalos bírálóként vagy bizottsági tagként nem vehet részt az a személy,
a) aki az érintett személy közeli hozzátartozója, vagy
b) akitõl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.

16. §
(1) A doktori értekezést bírálóbizottság elõtt, nyilvános
vitában kell megvédeni.
(2) A doktori értekezés nyilvános vitájának lebonyolítására, valamint az értekezés elfogadásáról való döntéshozatalra és a nyilvános védés értékelésére a doktori tanács
bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság legalább három tagból áll. A bírálóbizottság tagjainak kiválasztásánál
megfelelõen alkalmazni kell a 12. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

4. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételei
18. §
(1) Kitüntetéssel avatható doktorrá az a személy, akinek
a) a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 11. §-a, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 29. §-a alapján végzett tanulmányai során
a 9. évfolyamtól kezdõdõen az egyes évfolyamok tanulmá-
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nyi követelményeirõl kapott bizonyítványában, továbbá
az érettségi bizonyítványában minden jegye jeles (5), szorgalmának értékelése pedig példás (5);
b) az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az
egységes, osztatlan képzésben végzett tanulmányai során
letett valamennyi kötelezõ vizsgája jeles (5) vagy a felsõoktatási intézmény által alkalmazott értékelési rendszerben jeles (5) eredménynek felel meg; valamint
c) a doktori tanulmányai során letett kötelezõ vizsgáinak eredménye jeles (5), továbbá a fokozatszerzési eljárás során doktori szigorlatának minõsítése summa cum
laude, a doktori védésen nyújtott teljesítményét pedig a
meghatározott értékelési rendszerben a legmagasabbra
értékelték.
(2) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, az (1) bekezdésben foglalt követelményeket
– a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését, illetve a doktori oklevél honosítását követõen – a
külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelõen kell figyelembe venni.
(3) Fõiskolai, illetve egyetemi szintû képzés után megszerzett végzettségi szint esetében az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat a fõiskolai, illetve egyetemi szintû képzés eredményeire is érteni kell.
(4) A felsõoktatási intézmény doktori szabályzatában
az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban meghatározottakhoz képest további szakmai feltételeket is megállapíthat.

19. §
(1) Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulás
érdekében a felsõoktatási intézmény javaslata alapján az
oktatásért felelõs miniszter tesz elõterjesztést a köztársasági elnöknek.
(2) Az elõterjesztéshez a felsõoktatási intézmény rektora megküldi az oktatásért felelõs miniszternek azon dokumentumok hiteles másolatát, amelyek tanúsítják, hogy a
jelölt megfelel a 18. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A kitüntetéses doktorok avatásukkor Magyarország
címerével ellátott, 8 g súlyú 14 karátos aranygyûrût kapnak kitüntetésként.
(4) A kitüntetéses avatással kapcsolatos kiadások fedezetérõl a javaslatot tevõ felsõoktatási intézmény gondoskodik.

5. A tiszteletbeli doktori, valamint a tiszteletbeli doktori
és professzori cím adományozása
20. §
A felsõoktatási intézmény szenátusa a rektor javaslatára
a doktori tanács véleményének kikérésével tiszteletbeli
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doktori (Doctor Honoris Causa) vagy tiszteletbeli doktori
és professzori (Doctor et Professor Honoris Causa) címet
adományozhat annak, aki a doktori szabályzatban foglaltak alapján arra érdemessé vált abban a tudományágban,
amelyben a felsõoktatási intézmény doktori fokozat odaítélésére jogosult.

6. A habilitáció
21. §
(1) A habilitált doktor – rövidítve: „dr. habil.” – cím (a továbbiakban együtt: habilitált doktor cím) kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhetõ el.
(2) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki
megfelel az alábbi feltételeknek:
a) doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta – de legalább öt éve – magas szintû,
önálló tudományos illetve mûvészeti alkotó tevékenységet
folytat;
b) hazai vagy külföldi felsõoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot;
c) tudományos alkotással történõ habilitáció esetén
rendszeres, magas szintû szakirodalmi tevékenységet
folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent
cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenõ – az MTMT
adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak,
emellett elõadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;
d) mûszaki alkotásra épülõ habilitáció esetén rendszeres, magas szintû alkotótevékenységet folytat, amelyet
megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált folyóiratcikkek és ezekre kapott hivatkozások igazolnak;
a habilitáló elõadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai rendezvényeken; nemzetközileg is kiemelkedõ gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi szakmai visszhangja
nyomtatott formában is megjelent;
e) mûvészeti alkotásra épülõ habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek,
továbbá ezt mértékadó, nemzetközi mûvészeti fórumok
pozitív, visszhangja igazolja.
(3) A habilitációs kérelemhez mellékelni kell a doktori
fokozat megszerzése óta végzett tudományos, illetve mûszaki vagy mûvészeti alkotótevékenység eredményeinek
tézisekben történõ összefoglalását. A habilitációs bizottság elõírhatja habilitációs értekezés benyújtását is. A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthetõ
rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell

204

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat, illetve
alkotásokat a tézispontokhoz rendelve.
(4) A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelõ tudományágban nyerhetõ el. A kérelmezõ
doktori fokozatának tudományágától eltérõ tudományágban akkor kérhetõ a habilitációs eljárás megindítása, ha a
kérelmezõnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.

22. §
(1) Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor
cím odaítélésére a felsõoktatási intézmény azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és mûvészeti ágban jogosult, amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult.
(2) A habilitációs eljárás lefolytatására és a habilitált
doktor cím odaítélésére az egyetem habilitációs bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok
a) közül az adott felsõoktatási intézményben, teljes munkaidõben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor
címmel,
b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és
c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott felsõoktatási
intézménnyel.
(3) A habilitációs bizottság elnöke a felsõoktatási intézmény egyetemi tanára. A habilitációs bizottság elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és többször is meghosszabbítható.
(4) A habilitációs bizottság a szabályzatban meghatározottak szerint habilitációs eljárásokat folytat le, és ennek
keretében:
a) kijelöli a hivatalos bírálókat és a habilitációs bírálóbizottságot,
b) értékeli a bírálóbizottság jelentését,
c) dönt a habilitált doktor cím odaítélésérõl.
(5) A habilitációs eljárás a következõ részekbõl áll:
a) habitusvizsgálat, mely a 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vizsgálja,
b) a habilitációs tézisek értékelése,
c) magyar és idegen nyelvû – habilitációs elõadás és
annak értékelése az Nftv. 108. § 7. pontjának megfelelõen,
d) nyilvános vita és annak értékelése.
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zó, a 22. § (2) bekezdésében megfogalmazott elõírások
betartásával. Az így létrehozott szakmai habilitációs bizottságoknak a felsõoktatási intézmény habilitációs bizottsága
a 22. § (4) bekezdésében meghatározott jogköreit – a 22. §
(4) bekezdés c) pontja szerinti jogosultság kivételével – átruházhatja.
(2) A felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a habilitációs bizottság
feladatait is a doktori tanács látja el, amennyiben annak
összetétele eleget tesz a 22. § (2) bekezdése feltételeinek.
(3) A habilitációs tézisek illetve – ha benyújtásra kerül – a habilitációs értekezés, a nyilvános vita és az elõadás
értékelésére a habilitációs bizottság bírálóbizottságot hoz
létre. A bírálóbizottság tagjainak kiválasztására megfelelõen alkalmazni kell a 22. § (2) bekezdésében meghatározott szabályokat. A bírálóbizottság elnöke csak egyetemi
tanár vagy Professor Emeritus lehet.

24. §
(1) A felsõoktatási intézmény – a bírálóbizottság jelentése alapján – a habilitációs bizottság által odaítélt habilitált
doktor címrõl, a doktori anyakönyvben rögzített határozat
alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve mûvészeti ágat is megjelölõ habilitációs oklevelet
(decretum habilitationis) állít ki, amelyrõl egyúttal tájékoztatja a Hivatalt.
(2) A habilitált doktor cím a habilitációs bizottság határozata alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra
kerül, hogy a cím odaítélésének feltételei nem teljesültek.
(3) A habilitációs eljárás során is alkalmazni kell a
17. §-ban foglalt rendelkezéseket.
(4) A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától
egy éven belül be kell fejezni.

25. §
A habilitáció és a jogorvoslati eljárás részletes szabályait a felsõoktatási intézmény habilitációs szabályzata
tartalmazza. A habilitációs szabályzat a 21. § (2) bekezdés
b) pontjában szabályozott idõtõl hosszabb idõt is meghatározhat. A habilitációs szabályzat és a doktori szabályzat
összevonható.

7. Záró rendelkezések
26. §

23. §
(1) A felsõoktatási intézmény habilitációs bizottsága tudomány- illetve mûvészeti ági habilitációs bizottságokat
hozhat létre, az összetételre és a személyi feltételre vonatko-

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) E rendelet alapján az érintett felsõoktatási intézményeknek 2013. július 31-ig módosítaniuk kell a doktori és
habilitációs szabályzatukat.
(3) Az e rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontjában megfogalmazott feltételt a már mûködõ doktori iskolák tekintetében 2013. szeptember 30-tól kezdõdõen kell teljesíteni,
illetve az ezt megelõzõen nyilvántartásba vett törzstagok
tekintetében 2013. szeptember 30-tól kezdõdõen kell alkalmazni.
(4) Új doktori iskola alapításakor – ide nem értve azon
tudományágakat, amelyekben az adott intézményben korábban már mûködött doktori iskola – a doktori iskola hét
törzstagjából legalább öt törzstagnak, interdiszciplináris
doktori iskola esetén legalább nyolc törzstagnak kell megfelelnie a 2. § (3) bekezdés d) pontjában elõírt feltételnek.
Ezen doktori iskolák valamennyi törzstagjának az alapítástól számított 6. naptári év végéig kell megfelelnie a 2. §
(3) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek.
(5) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szabályainak megfelelõen elnyert habilitált doktori cím egyenértékû jelen rendelet szabályai szerint elnyert habilitált
doktori címmel.
(6) Hatályát veszti a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet 26. §-t megelõzõ alcíme és 26–27. §-a.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete
a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
A Kormány
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és d) pontjában,
21/A. § a) és b) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–m) és o)–s) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkezõ hatóságokra és feladatkörrel rendelkezõ egyéb
szervekre, azok eljárásaira, a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos követelményekre, valamint a régészeti feltárásra terjed ki.

2. Az örökségvédelmi hatáskörrel rendelkezõ
hatóságok kijelölése
2. §
(1) A Kormány Kötv.-ben, valamint a jogszabályokban
meghatározott, a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos
hatósági feladatok ellátására – a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a Kötv.-ben meghatározott, örökségvédelemmel összefüggõ nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok kivételével –,
a) elsõ fokú örökségvédelmi hatóságként az 1. mellékletben felsorolt illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatalát (a továbbiakban:
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel,
b) a mûemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok
tekintetében másodfokú örökségvédelmi hatóságként
az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységét,
c) a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében másodfokú örökségvédelmi hatóságként
országos illetékességgel Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységét
(a továbbiakban együtt: örökségvédelmi hatóság) jelöli ki.
(2) A Kötv. 23/C. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, kérelemre induló eljárás lefolytatása és a Kötv.
23/C. § (3) bekezdésében meghatározott döntés meghozatala országos illetékességgel Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége
hatáskörébe tartozik.
(3) Az örökségvédelmi hatóság illetékességét valamely
ügyben az érintett telek fekvése határozza meg.
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II. FEJEZET
ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉS

3. Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek
3. §
(1) Az örökségvédelmi hatóság engedélye (a továbbiakban: örökségvédelmi engedély) szükséges a (2)–(4) bekezdésben meghatározott tevékenységekhez, kivéve, ha
azokhoz az építésügyi hatóság engedélye vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott – engedélye szükséges.
(2) A védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen örökségvédelmi engedély szükséges
a) az 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához,
valamint
b) a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz.
(3) Mûemléki jelentõségû területen örökségvédelmi
engedély szükséges a telek közterületi határához legközelebbi építmény közterület felé esõ homlokzatának az építmény megjelenését érintõ átalakításához, felújításához.
(4) A mûemléket érintõ alábbi tevékenységekhez örökségvédelmi engedély szükséges, ha az (5) bekezdés eltérõen nem rendelkezik:
a) kémény, tetõszerelvény, tetõfelépítmény, díszítmény, tetõhéjazat felújítása, építése, bontása, átalakítása;
b) járda, térburkolat készítése, teljes cseréje, eltávolítása;
c) külsõ és belsõ burkolat, díszítmény felújítása, átalakítása, elhelyezése, eltávolítása, cseréje, átszínezése;
d) épületgépészeti és elektromos rendszer elhelyezése,
átalakítása, cseréje, eltávolítása;
e) beépített berendezés, bútor, liturgikus berendezési
tárgy elhelyezése, felújítása, átalakítása, átszínezése;
f) lépcsõk átalakítása, felújítása;
g) védett kerítés felújítása, átalakítása, eltávolítása;
h) homlokzati vagy belsõ fal kívülrõl vagy belülrõl végzett utólagos hõ-, vagy talajnedvesség elleni szigetelése;
i) válaszfal, térhatároló, korlát átalakítása, felújítása,
építése, bontása;
j) külsõ, belsõ nyílászáró cseréje, felújítása;
k) falfelület és födém színezése, felületképzésének
megváltoztatása, felújítása, cseréje;
l) épület bármely külsõ felületén reklámtábla, reklám,
felirat, dísz, szerelvény, gépészeti egység, napkollektor,
napelem elhelyezése, cseréje, átalakítása, bontása (eltávolítása), eltakarása;
m) történeti kertben vagy mûemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák (építmény, kertépítészeti
alkotóelemek építése);
n) történeti kertben vagy mûemlék telkén lévõ parkban
fás szárú növényzet telepítése és eltávolítása;
o) a mûemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak tudományos vagy
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mûszaki célú kutatására, feltárására irányuló alábbi tevékenységek:
oa) mûemléki védelem alatt álló építmények fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata,
ob) a mûemlék alkotórészét, tartozékát képezõ képzõvagy iparmûvészeti alkotás roncsolásos vizsgálata;
p) a mûemlék rendeltetésének megváltoztatása;
q) a mûemlékkel és annak képzõ- vagy iparmûvészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával
kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák;
r) a mûemlék jellegét és megjelenését befolyásoló
megvilágítása, fényforrás elhelyezése, üzemeltetése;
s) mûemléknek vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek elmozdítása, szabadtéri múzeum keretében készülõ rekonstrukcióba történõ beépítése.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott tevékenységek
közül az alábbiak esetében az örökségvédelmi engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha
a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal elõzetes nyilatkozatában a tevékenység elvégzéséhez hozzájárult:
a) kémény, tetõszerelvény felújítása, átalakítása;
b) járda, térburkolat részleges cseréje;
c) külsõ és belsõ fal-, padló, födémburkolat, álmennyezet, díszítmény felújítása, átalakítása, átszínezése;
d) épületgépészeti és elektromos szerelvény cseréje, eltávolítása;
e) beépített berendezés, bútor elhelyezése, felújítása,
átalakítása, átszínezése;
f) lépcsõk szerkezeti beavatkozással nem járó átalakítása, felújítása;
g) védett kerítés felújítása, átalakítása;
h) válaszfal, térhatároló, korlát, rács átalakítása, felújítása;
i) falfelület és födém színezése;
j) épület bármely külsõ felületén reklámtábla, reklám,
felirat, szerelvény, gépészeti egység; napkollektor, napelem
cseréje, átalakítása, bontása (eltávolítása), eltakarása;
k) mûemlék telkén végzett kertépítészeti munkák;
l) mûemlék telkén lévõ parkban fás szárú növényzet telepítése és eltávolítása;
m) a mûemlék rendeltetésének megváltoztatása.

4. A védett mûemléki értékekre vonatkozó követelmények
4. §
(1) A 3. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott tevékenységeket a (2)–(12) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelõen kell végezni.
(2) A mûemléket fizikai valójában kell megõrizni.
A mûemléket érintõ tevékenységeket jogszabályban vagy
hatósági határozatban meghatározott esetekben jellegüktõl függõ szakági kutatásoknak kell megalapozniuk.
A mûemlék anyagát érintõ tevékenységek során a mûemlék történeti értékeit fel kell tárni, és dokumentálni kell.
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(3) Mûemlék átalakítását a mûemléki értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem elõtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti
az értékek összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok,
arányviszonyok, szimbolikus tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történeti korok emlékeinek
megtartását. A történeti korok emlékeinek megtartása nem
jelent kötelezettséget ezek bemutatására.
(4) Mûemlékhez történõ hozzáépítés, ráépítés, vagy
mûemlék telkén új építmény, építményrész építése a mûemléki érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét
nem sértheti.
(5) Mûemlék alkotórészének, tartozékának javítása
vagy korszerûsítése során az eredeti vagy meglévõ alkotórész, tartozék, megõrzésére, felújítására kell törekedni.
Amennyiben ez a pusztulás mértéke vagy a használat ellehetetlenülése miatt már nem lehetséges, úgy engedélyezhetõ a részleges csere, részleges vagy teljes pótlás azonos
vagy hasonló anyagból, valamint kivitellel, és csak kivételes esetben az eltérõ anyagból való pótlás.
(6) Történeti kertben vagy mûemlék telkén lévõ parkban szakági kutatásokon kell alapulnia a kert, park helyreállítására, felújítására irányuló munkáknak. Növények eltávolítása, áttelepítése, fás szárú növények kivágása,
valamint építmények építése és bontása, továbbá új növényzet telepítése, a történeti kert és más mûemlék, mûemléki együttes érvényesülését, hitelességének, értékeinek
helyreállítását nem sértheti.
(7) A mûemlék rendeltetése, használata nem járhat
a mûemléki értékek veszélyeztetésével.
(8) Mûszaki, gazdasági és funkcionális szempontból
egyenértékû beavatkozások közül elõnyben kell részesíteni a mûemléki értékek fennmaradását, érvényre jutását
jobban szolgáló és visszafordítható megoldásokat.
(9) Mûemlék alkotórészét, tartozékát képezõ képzõvagy iparmûvészeti alkotás áthelyezése csak restaurátor
szakember közremûködésével végezhetõ.
(10) A tulajdonosi érdekek figyelembe vétele mellett
törekedni kell a mûemlék nagyközönség számára történõ
bemutatására.
(11) Mûemléki jelentõségû területen végzett tevékenységek során nem sérülhet a védett településrész történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe,
a tájjal való kapcsolata, terei, utcaképei és az építmények
együttesének összefüggõ rendszere.
(12) Történeti táj esetén biztosítani kell a védetté nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben védendõ értékként
meghatározott jellemzõk fennmaradását és érvényesülését.

5. Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás
közös szabályai
5. §
(1) Az örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez
mellékelni kell a (2)–(6) bekezdésben felsoroltakat.

207

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a kérelemhez
mellékelni kell
a) a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó leírást és helyszínrajzot,
b) a tervezett tevékenység megnevezését, leírását és az
ehhez szükséges fotó- és tervdokumentációt.
(3) A 3. § (4) bekezdése szerinti esetekben a kérelemhez
– amennyiben egyes eljárások esetén a 8–12. § eltérõen nem
rendelkezik – mellékelni kell az alábbiakat, továbbá egyes
eljárások esetén a 8–12. §-ban meghatározottakat:
a) az érintett mûemlék azonosításra alkalmas megjelölését;
b) a tervezett tevékenységet bemutató – részleges beavatkozás esetén az érintett épületrészre vonatkozó – helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket, nézetrajzokat, részletrajzokat, továbbá történeti kert vagy mûemlék telkén
lévõ park esetén helyszínrajzot, amelynek méretaránya
1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200, továbbá
a tervezett tevékenység jellegének megfelelõ szakági
tervet;
c) 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az érintett építményrész vagy a mûemlék képzõvagy iparmûvészeti tartozékának) beavatkozás elõtti állapotáról,
d) fotódokumentációt az építményrõl és környezetérõl,
vagy a mûemlék képzõ- vagy iparmûvészeti tartozékáról;
e) a szükség szerint elvégzett kutatások dokumentációját;
f) faszerkezetek, tetõszerkezetek szerkezeti munkái
esetén faanyagvédelmi szakvéleményt;
g) homlokzat-felújítás és utólagos falszigetelés esetén
épületdiagnosztikai szakvéleményt a szomszédos épületeket is ábrázoló látvány- és színezési tervet.
(4) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül az alábbiak örökségvédelmi engedély iránti kérelméhez a 2. mellékletben meghatározott tartalmú építéstörténeti kutatási dokumentációt kell mellékelni:
a) tetõfelépítmény, díszítmény, tetõhéjazat építése,
bontása, átalakítása;
b) külsõ és belsõ burkolat, díszítmény felújítása, átalakítása, elhelyezése, eltávolítása, cseréje;
c) lépcsõk átalakítása, felújítása;
d) védett kerítés felújítása, átalakítása, eltávolítása;
e) válaszfal átalakítása, felújítása, bontása;
f) külsõ, belsõ nyílászáró cseréje, felújítása;
g) falfelület és födém színezése, vakolatának javítása,
cseréje;
h) történeti kertben vagy mûemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák;
i) történeti kertben vagy mûemlék telkén lévõ parkban
fás szárú növényzet telepítése és eltávolítása;
j) a mûemlék rendeltetésének megváltoztatása;
k) liturgikus berendezési tárgyainak felújítása, átalakítása, eltávolítása.
(5) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül az alábbiak örökségvédelmi engedélye iránti ké-

208

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

relemhez mellékelni kell a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben
meghatározott tervtanács véleményét:
a) mûemlék egész homlokzatának felújítása;
b) mûemlék egészének vagy épületrészének teljes belsõ felújítása.
(6) Az alábbi tevékenységekre irányuló kérelemhez
mellékelni kell a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége (a továbbiakban: örökségvédelmi iroda) által a tervezett tevékenységre
vonatkozóan készített szakvéleményt:
a) mûemlék vagy annak képzõ- vagy iparmûvészeti alkotórésze, tartozéka roncsolásos vizsgálata;
b) a mûemlékkel és annak képzõ- vagy iparmûvészeti
alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák engedélyezése;
c) épületgépészeti és elektromos rendszer elhelyezése,
átalakítása, cseréje, eltávolítása;
d) történeti kertben vagy mûemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák.

6. §
(1) Az örökségvédelmi hatóság az örökségvédelmi engedélyezési eljárása során a 3. mellékletben meghatározott
szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.
(2) Az örökségvédelmi engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét kell tartani.
(3) Az örökségvédelmi hatóság a döntése meghozatalához szükséges tudományos adatokat az örökségvédelmi
irodától köteles beszerezni.
(4) Az örökségvédelmi engedélyben
a) kivitelezés közben végzendõ kutatást kell elõírni, ha
az eljárást megelõzõen végzett kutatás nem terjedhetett ki
minden kutatandó felületre;
b) kiviteli tervek és részletrajzok készítését és bemutatását kell elõírni, amennyiben a kérelem és mellékletei
azok léptéke miatt nem tartalmazhatják minden mûszaki
megoldás olyan mértékû meghatározását, amely alapján
a mûemléki értékre gyakorolt hatás megállapítható;
c) tervezõi mûvezetést kell elõírni, ha a kivitelezés során eldöntendõ mûszaki kérdések merülnek fel;
d) mintafelület, mintadarab készítését kell elõírni, ha
a tervezett tevékenység olyan vizuális változást eredményez, amely a kérelem és mellékletei alapján nem állapítható meg.
(5) Az örökségvédelmi hatóság – életveszély elhárításának szakvéleménnyel alátámasztott esetét kivéve – a kérelmet elutasítja, ha a tervezett tevékenység
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a) következtében az érintett mûemlék jellegét, történelmi jelentõségét, hitelességét, eredeti eszmei jelentõségét
jelentõsen sértõ állapot jönne létre;
b) az érintett mûemlék értékei érvényre jutását gátolná;
c) az érintett mûemléki érték pusztulását eredményezné;
d) a benyújtott terv az érintett mûemlékre vonatkozó
építéstörténeti kutatási dokumentációval ellentétes.
(6) Az örökségvédelmi hatóság a kérelmet elutasíthatja,
ha a tervezett tevékenység következtében az érintett régészeti
lelõhely megsemmisülne, vagy részleges állapotromlása következne be. Részleges állapotromlás különösen a rétegsor
átvágása, a történeti összefüggések megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükrõl történõ elmozdítása régészeti
feltárás nélkül.

7. §
(1) Az örökségvédelmi engedély a határozat végrehajthatóvá válásától számított egy év után hatályát veszti, kivéve a (2) bekezdés szerinti esetet, valamint ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és két éven belül a
munkák befejezését bejelentették.
(2) Az örökségvédelmi engedély hatálya megegyezik
az építési engedély hatályával, amennyiben a hatóság az
engedélyeket egybefoglalta.
(3) Az örökségvédelmi engedély alapján végzett munkák befejezését a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentéshez
fotódokumentációt, továbbá az elvégzett tevékenységek
és a létrejött állapot rögzítését tartalmazó megvalósulási
dokumentációt kell mellékelni.

6. Egyes örökségvédelmi engedélyhez kötött
tevékenységekkel kapcsolatos eltérõ eljárási szabályok
8. §
(1) A 3. § (4) bekezdés l) pontjában meghatározott tevékenység esetén a kérelemhez mellékelni kell
a) az 5. § (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottakat;
b) a 3. § (4) bekezdés l) pontjában meghatározott tárgy
szerkezetének, anyagának, a felirat betûtípusának meghatározását, színezését, a megvilágítás módját, valamint a
mûemlék épülethez való csatlakoztatása mûszaki megoldásának részletterveit; valamint
c) a beavatkozás mértékétõl függõen a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékû dokumentációt.
(2) A 3. § (4) bekezdés l) pontjában meghatározott tevékenység akkor engedélyezhetõ, ha a 6. § (5) bekezdésében meghatározott elutasítási okok nem állnak fenn, és
a tevékenység eredménye a mûemlék történeti, esztétikai
értékeihez igazodik.
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(3) A 3. § (4) bekezdés l) pontjában meghatározott
tárgy elhelyezése – legfeljebb az engedély hatályával megegyezõ – határozott idõre is engedélyezhetõ. A határozott
idõ kérelemre – amennyiben annak feltételei változatlanul
fennállnak – meghosszabbítható.
(4) A határozott idõre szóló engedélyben meghatározott idõtartam eltelte után az eredeti állapot helyreállításáért az engedélyes, továbbá reklám esetén a reklám közzétevõje és a reklámozó egyetemlegesen felelõs.

9. §
(1) Mûemlék vagy mûemlék alkotórészét, tartozékát
képezõ képzõ- vagy iparmûvészeti alkotás roncsolásos
vizsgálatára (a továbbiakban: kutatás) irányuló kérelemhez mellékelni kell
a) az 5. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározottakat;
b) a kutatással érintett épületrész vagy a mûemlék alkotórészét, tartozékát képezõ képzõ- vagy iparmûvészeti alkotás megjelölését;
c) kutatási szakterületenként a kutatást végzõ felelõs
szakember nevét, címét;
d) kutatási szakterületenként kutatási tervet, amely magában foglalja a kutatás célját, módszereit, az alkalmazandó eszközöket;
e) a roncsolásos beavatkozással érintett felületek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírását és ábrázolását;
f) építéstörténeti kutatási dokumentáció készítésének
kötelezettségével járó tevékenység esetén a 2. melléklet
1–6. pontjaiban meghatározottakat.
(2) Ha mûemléken végzett kutatás közben az építménnyel összefüggésben olyan körülmény merül fel, amely
a kutatási terv módosítását vagy hatósági intézkedést tesz
szükségessé, a kérelmezõ köteles azt haladéktalanul bejelenteni a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak.
(3) A kérelmezõ a kutatás befejezését követõ 90 napon
belül köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak kutatási, vagy restaurátori kutatási dokumentációt benyújtani, mely tartalmazza:
a) a kutatás tárgyát képezõ kulturális örökségi elem történeti leírását,
b) a kutatás folyamatának leírását, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálását,
c) a kutatás eredményeinek összegzését, és ennek alapján a helyreállítás lehetséges irányaira vonatkozó javaslatot.
(4) A kivitelezés közben végzett kutatásra a (3) bekezdés rendelkezését megfelelõen alkalmazni kell.
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kák (a továbbiakban együtt: restaurálás) iránti kérelemhez
mellékelni kell
a) az 5. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározottakat;
b) a restaurálással érintett építményrész vagy alkotórésze, tartozéka megjelölését és fotódokumentációját;
c) a restaurálást végzõ szakember(ek) nevét, elérhetõségét;
d) a restaurátori kutatási dokumentációt;
e) restaurálási tervet két példányban.
(2) A restaurálási terv kötelezõ tartalmi elemei:
a) a beavatkozás indokai;
b) a beavatkozást követõ összkép, várható látvány pontos leírása, figyelembe véve és elemezve a környezetet és
a tárgyegyüttes egészét;
c) a restaurálás során használandó eszközök, anyagok,
eljárások, módszerek leírása;
d) a károsodások fajtáinak, mértékének és kiterjedésének rajzi ábrázolása (kártérkép);
e) a restaurálás kiterjedését, módszereit szemléltetõ illusztrációk (áttekintõ- és részletrajzok, fotók), a különbözõ típusú beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon;
f) diagnosztikai vizsgálatok eredményei.
(3) Amennyiben a restaurálás során egyes résztevékenységek ellenõrzése csak meghatározott idõpontban lehetséges, az örökségvédelmi hatóság az engedélyben meghatározza a restaurálás azon résztevékenységeit, amelyek
ellenõrzését tervezi, és felhívja az engedélyest az érintett
résztevékenységek idõpontjának elõzetes bejelentésére.
(4) A restaurálás befejezését követõ 60 napon belül az
engedélyes köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalnak két példányban restaurálási dokumentációt benyújtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) az elvégzett beavatkozások részletes leírását a tervhez viszonyítva;
b) az elvégzett technikai, technológiai, anyagi vizsgálatok leírását és kiértékelését;
c) a kezelések, kiegészítések leírását az alkalmazott
anyagok és módszerek részletezésével;
d) a megerõsítéshez, a felület vagy szerkezet védelméhez használt anyagok felsorolását, továbbá a feltárás módszereit és anyagait;
e) rajz- és fotódokumentációt kísérõ szöveggel: a tárgy
restaurálás elõtti, kezelés közbeni és utáni, vagy helyreállítás utáni állapotáról;
f) a további kezelésre és tárolásra vonatkozó javaslatokat.
(5) A restaurálási dokumentáció egy példányát a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal a mûemlékek tervtáraként funkcionáló gyûjteményben helyezi el.

11. §
10. §
(1) Mûemlékkel és annak képzõ- vagy iparmûvészeti
alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási mun-

Mûemlék megvilágítása, fényforrás elhelyezése esetén
a kérelemhez mellékelni kell
a) az 5. § (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottakat,
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b) a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó tervet,
c) a fényforrás fényerejére, fényminõségére (fókuszáltság mértéke, színhõmérséklet stb.), hatótávolságára, valamint az üzemeltetés idõbeliségére (napszak, szezonalitás
stb.) vonatkozó adatokat,
d) a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy helyzetét változtató alkalmazását,
e) a fényforrásnak a mûemlékre várhatóan érvényesülõ hatását bemutató, látványterveket is tartalmazó hatáselemzést.

12. §
Mûemléknek vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek elmozdítása, szabadtéri múzeum keretében készülõ rekonstrukcióba történõ beépítése esetén a kérelemhez mellékelni kell
a) az 5. § (3) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározottakat;
b) az áthelyezés megvalósításának részletes mûszaki
dokumentációját;
c) a kérelmezõ nyilatkozatát a szállítás körülményeirõl
és biztonságáról;
d) a befogadó nyilatkozatát az új helyen történõ elhelyezés és a folyamatos megóvás feltételeinek teljes körû
biztosításáról.

III. FEJEZET
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁG
SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI
7. A szakhatósági eljárásra vonatkozó
általános rendelkezések
13. §
(1) A szakhatósági hatáskörében eljáró örökségvédelmi hatóság a régészeti lelõhelyet, régészeti védõövezetet,
mûemléket, mûemléki területet vagy világörökségi területet érintõ ügyben a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység
megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott
követelményeknek.
(2) A szakhatósági hatáskörében eljáró járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal a régészeti lelõhelyet, régészeti védõövezetet, mûemléket, mûemléki területet vagy
világörökségi területet érintõ ügyben az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.
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(3) Világörökségi területet érintõ szakhatósági eljárásában a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal
– az ügyintézési határidejére figyelemmel megállapított
határidõ tûzésével – kikéri a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ véleményét.

8. A telekalakítási eljárásban való szakhatósági
közremûködésre vonatkozó rendelkezések
14. §
(1) A mûemlék ingatlant érintõ telekalakítási ügyekben
szakhatóságként közremûködõ örökségvédelmi hatóság a telekalakítás engedélyezéséhez történõ hozzájárulást megtagadhatja, ha
a) a tervezett telekfelosztás és telekhatár-rendezés nem
veszi figyelembe a történeti településszerkezetet, a történeti utcavonalat;
b) a tervezett telekfelosztás következtében az egy telken fekvõ régészeti emlék több telekre kerülne.
(2) A telekalakítási eljárás során törekedni kell a történeti településszerkezet sajátosságainak megõrzésére, a korábban történetileg összetartozó vagy részben védett ingatlanrészek újraegyesítésére.
(3) A telekalakítási eljárás a védettség hatályát nem
érinti, a telekalakítással érintett telek régészeti és mûemléki védelme a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik.

IV. FEJEZET
A RÉGÉSZETI LELÕHELY ÉS A MÛEMLÉKI ÉRTÉK
VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
EGYES SZABÁLYOK
9. A régészeti lelõhely és a mûemléki érték
ideiglenes védelme meghosszabbításának feltételei
15. §
(1) Régészeti lelõhely ideiglenes védettsége a mentõ
feltárás idõtartamára akkor hosszabbítható meg, ha a védetté nyilvánítás elõkészítésérõl a 16. § szerinti értesítés
megtörtént, de a védetté nyilvánításról a régészeti örökség
és mûemléki érték védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) nem rendelkezett, és a védetté nyilvánítás megtagadásáról sem hozott döntést.
(2) Mûemléki érték ideiglenes védelmének meghosszabbítása indokolt, ha a védetté nyilvánítás elõkészítése megkezdõdött, de a védetté nyilvánításról a miniszter
nem rendelkezett, és a védetté nyilvánítás megtagadásáról
sem hozott döntést.
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10. A védetté nyilvánítás elõkészítésével kapcsolatos
egyes szabályok
16. §
(1) A régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté
nyilvánításának elõkészítését a régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és
a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak
szerint kell lefolytatni.
(2) A régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté
nyilvánításának elõkészítése során értesíteni kell
a) az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultat;
b) a védetté nyilvánítás kezdeményezõjét;
c) a (3) bekezdésben meghatározott módon a tervezett
mûemléki környezet és régészeti védõövezet területén fekvõ ingatlan tulajdonosát.
(3) A védelem alá vonni tervezett mûemléki jelentõségû
területen és történeti táj területén álló ingatlanok tulajdonosait a védetté nyilvánítás elõkészítésének megindításáról az
örökségvédelmi iroda megkeresésére az érintett ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzat a helyben szokásos módon (hirdetmény útján) értesíti.
(4) A (2) bekezdés szerinti értesítés közlése és a (3) bekezdés szerinti megkeresés iránt a védetté nyilvánítás elõkészítésének megindításától számított tizenöt napon belül
kell intézkedni.
17. §
(1) A mûemléki érték védetté nyilvánításáról szóló miniszteri rendeletben az a telek jelölhetõ ki mûemléki környezetnek
a) amely a mûemléki érték telkével közvetlenül határos;
b) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek
a mûemléki érték állagát közvetlenül befolyásolhatják; vagy
c) amelyen a mûemléki érték megjelenését, értékeinek
érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölés hiányában
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – mûemléki környezet nem jön létre.
(3) A 2013. január 1. elõtt védetté nyilvánított mûemlékkel vagy mûemléki jelentõségû területtel közvetlenül
határos telkek, a közterületrészek és a közterületrészekkel
határos ingatlanok, valamint a védetté nyilvánításról szóló
miniszteri rendeletben ettõl eltérõen kijelölt ingatlanok
mûemléki környezetnek minõsülnek.
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(2) A helyszíni ellenõrzés során jegyzõkönyvben és fotódokumentációval rögzíteni kell a védetté nyilvánított régészeti lelõhely állapotát. A jegyzõkönyvet és a fotódokumentációt meg kell küldeni az örökségvédelmi irodának.

V. FEJEZET
A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
12. A régészeti feltárásra vonatkozó
általános rendelkezések
19. §
E fejezet alkalmazásában
a) gépi földmunka: régészeti feltárás megvalósítása érdekében, gépi eszközzel végzett régészeti földmunka,
amely nem foglalja magában a beruházás megvalósítása
érdekében végzett földmunkát, így különösen a termõréteg
letermelését (humuszolást);
b) kézi földmunka: régészeti feltárás megvalósítása érdekében, gépi eszköz nélkül végzett régészeti földmunka,
amely nem minõsül régészeti szaktevékenységnek;
c) régészeti bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történõ kibontására és történeti
összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás, rétegbontás, régészeti emlék
bontása, nyesés, metszetek készítése), amely megelõzõ
feltárás esetén régészeti szolgáltatásnak minõsül;
d) tervásatás: a tudományos terv szerinti régészeti feltárás.

20. §
(1) A Kötv.-ben meghatározott nagyberuházásokkal
(a továbbiakban: nagyberuházás), valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósításával
(a továbbiakban: kisajátítás) kapcsolatos régészeti feltárásokra e fejezet rendelkezéseit a VI. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. A régészeti feltárás végzésére jogosult szervek
21. §

11. A védetté nyilvánított régészeti lelõhelyek ellenõrzése
18. §
(1) A védetté nyilvánított régészeti lelõhelyeken a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak évenként legalább
egy alkalommal helyszíni ellenõrzést kell lefolytatnia.

(1) Megelõzõ feltárást és mentõ feltárást – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kizárólag a feltárás helye szerinti megyében, vagy a fõvárosban székhellyel rendelkezõ
megyei hatókörû városi múzeum – Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum – (a továbbiakban együtt: illetékes megyei hatókörû városi múzeum) végezhet.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen
a) amennyiben az illetékes megyei hatókörû városi múzeum kapacitáshiány miatt nem tudja végrehajtani a megelõzõ
feltárást, a feltárásba a Magyar Nemzeti Múzeumot bevonja;
b) a több megyére kiterjedõ megelõzõ feltárás elvégzésére a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult azzal, hogy a feltárás végrehajtásába az illetékes megyei hatókörû városi
múzeumokat bevonja;
c) a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerinti esetben a megelõzõ feltárás elvégzésére a Magyar Nemzeti Múzeumot
kell kijelölni;
d) az elõzetes régészeti dokumentációhoz szükséges próbafeltárás elvégzésére a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megyei hatókörû városi múzeum bevonja a megyei jogú városban székhellyel, továbbá régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ területi múzeumot az annak székhelye szerinti járást
érintõ megelõzõ feltárásba.
(4) Tervásatást a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei hatókörû városi múzeum, a régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ területi múzeum, a régészeti tanszékkel
rendelkezõ egyetem, valamint a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti
Intézete végezhet.
14. Az engedély nélkül végezhetõ feltárási tevékenységek
22. §
(1) Feltárási engedély nélkül végezhetõ – a fémkeresõ
mûszer használatának kivételével –
a) a lelõhely állapotában maradandó változással nem
járó mûszeres lelõhely-felderítés,
b) a régészeti megfigyelés,
c) a terepbejárás, továbbá
d) a nagyberuházással vagy kisajátítással kapcsolatos
próbafeltárás.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt tevékenységet – annak megkezdése elõtt legalább tizenöt nappal – be
kell jelenteni a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott próbafeltárás bejelentésére a Kötv. rendelkezéseit és a VI. fejezet szabályait kell alkalmazni.
(4) A bejelentés alapján végzett régészeti feltárásra egyebekben megfelelõen alkalmazni kell a Rendelet szabályait.
15. A megelõzõ feltárás és a tervásatás engedélyezésének
közös szabályai
23. §
(1) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet az
5. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell elõterjeszteni.

2. szám

(2) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelemben fel kell tüntetni, vagy ahhoz mellékelni kell
a) a feltárni tervezett régészeti lelõhely nyilvántartási
számát, az érintett telkek azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését, továbbá a feltárandó terület nagyságát egyértelmûen, valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló helyszínrajzot;
b) tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely
kitér az ismert és várható, a helyszínen megõrzendõ régészeti emlék kezelésére;
c) tervásatás esetén – amennyiben nem azonos a feltárást végzõ szervvel – a leletanyagot befogadó intézmény
nyilatkozatát a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával;
d) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal
rendelkezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozatát;
e) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendõ eljárásra vonatkozó leírást és indokolást;
f) amennyiben rendelkezésre áll, az Ásatási Bizottság
véleményét;
g) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek tételes költségkalkulációját a 31. § (1) bekezdése szerinti bontásban;
h) a feltárás vezetõjeként megjelölt személy nyilatkozatát arról, hogy korábbi tevékenysége során a Rendeletben meghatározott dokumentációs kötelezettségét teljesítette;
i) megelõzõ feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult szerv és a beruházó között létrejött, a megelõzõ feltárás elvégzésére vonatkozó szerzõdést, valamint
j) megelõzõ feltárás esetén az elõzetes régészeti dokumentációt, amennyiben annak elkészítése az adott esetben
kötelezõ vagy amennyiben egyébként készült.
(3) Amennyiben az Ásatási Bizottság véleményét a kérelmezõ nem nyújtotta be a kérelem mellékleteként, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az eljárás során
megkeresi az Ásatási Bizottságot a régészeti feltárás véleményezése iránt.

24. §
(1) A Kormány a termõföldön megvalósuló régészeti
feltárás esetén az örökségvédelmi hatóságnak a régészeti
feltárás engedélyezésére irányuló eljárásában, amennyiben a szakhatóság az érintett tevékenységgel összefüggõ
más eljárásban döntést nem hozott vagy állásfoglalást nem
adott, – abban a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység a termõföld minõségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az elsõ fokú
eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

2. szám
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(2) A Kormány az örökségvédelmi hatóságnak a tervásatás engedélyezésére irányuló eljárásában, ha a tervásatást országos jelentõségû védett természeti területnek vagy
barlangnak nem minõsülõ
a) külterületen,
b) természeti területen,
c) egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy
d) Natura 2000 területen
végzik – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szakmai feltételnek minõsül a feltárás pénzügyi és személyi hátterének
feladatarányos biztosítása, valamint idõbeli végrehajthatósága.
(3) A régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályi vagy
a feltárási engedélyben foglalt elõírások megszegése esetén az örökségvédelmi hatóság
a) a feltárást leállítja, vagy
b) a feltárási engedélyt visszavonja,
és megvizsgálja, hogy fennállnak-e a Kötv.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazásának indokai.

16. A régészeti leletek
és emlékek elhelyezése, megõrzése
27. §

25. §
(1) A feltárási engedély tartalmazza
a) az engedély jogosultjának (a továbbiakban: feltárást
végzõ szerv) nevét és székhelyét,
b) amennyiben más, feltárásra jogosult szerv bevonására kerül sor, annak nevét és székhelyét,
c) a feltárás vezetõjének nevét,
d) a terület azonosításra alkalmas megjelölését, a feltárás pontos helyét, az érintett régészeti lelõhely nyilvántartási számát,
e) a feltárás módszereit és a feltárás várható idõtartamát,
f) amennyiben nem azonos a feltárást végzõ szervvel,
a leletanyagot befogadó intézmény nevét és székhelyét,
g) a feltárásra vonatkozó jogszabályi követelményekre
való hivatkozást és szakmai feltételeket.
(2) Az engedély – a 39. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egyéves
idõtartamban jogosít feltárás végzésére.
(3) A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal a jogerõs engedélyt megküldi az örökségvédelmi irodának és az
Ásatási Bizottságnak.
(4) Az (1) bekezdés c) és e) pontja alapján az engedélyben meghatározottaktól eltérni csak az örökségvédelmi
hatóság módosított engedélyével lehet.
(5) A feltárást végzõ szerv a feltárás vezetõje útján köteles a feltárás megkezdését a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával bejelenteni,
és tervásatás esetén a feltárás megkezdésérõl – amennyiben a feltárást egyéb feltárási jogosultsággal rendelkezõ
szerv végzi – az illetékes megyei hatókörû városi múzeumot értesíteni.
26. §
(1) A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet el
kell utasítani, ha a tervezett régészeti feltárás jogszabályban foglalt, illetve szakmai feltételei nem biztosítottak.

(1) A régészeti feltárás keretében elõkerült régészeti
leletek ideiglenes elhelyezésérõl (õrzésérõl, állagmegóvásáról) – azok végleges elhelyezéséig – tervásatás
esetén a feltárást végzõ szerv, megelõzõ feltárás esetén
a beruházó a feltárást végzõ szerv útján köteles gondoskodni.
(2) A régészeti feltárás keretében elõkerült régészeti leletet
a) megelõzõ feltárás esetén az illetékes megyei hatókörû városi múzeumban kell véglegesen elhelyezni azzal,
hogy a 21. § (3) bekezdése szerinti esetben a megyei hatókörû városi múzeum és a területi múzeum megállapodása
ettõl eltérõen rendelkezhet;
b) tervásatás esetén régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ,
gyûjtõterületében érintett múzeumban kell véglegesen elhelyezni.
(3) Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elõ, errõl a feltárást
végzõ szerv nyolc napon belül írásban bejelentést tesz a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak, valamint
megelõzõ feltárás esetén értesíti a beruházót.
(4) A (3) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlék
kezelésérõl, helyszíni megtartásáról és a szükséges állagmegõrzõ intézkedésekrõl a bejelentés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal helyszíni szemle alapján dönt.
(5) Ha a régészeti emlék megelõzõ feltárás során került
elõ, és az örökségvédelmi hatóság határozata alapján azt
a helyszínen kell megõrizni, a beruházás során a mûszaki
tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az
emlék megõrzésére. Ebben az esetben a feltárást végzõ
szerv köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követõ harminc napon belül a régészeti emlékrõl adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi
dokumentáción egyértelmûen fel kell tüntetni a bontható
és a helyszínen – eredeti helyükön – megõrzendõ régészeti
emlékeket.
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17. A régészeti lelõhelyek elkerülésére vonatkozó
szabályok
28. §

(1) A földmunkával járó beruházásokkal – ha az örökségvédelmi hatóság ettõl eltérõen nem rendelkezik – el
kell kerülni
a) a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet,
b) a tájképi jelentõségû lelõhelyet (erõd, erõdítés, földvár, halomsír, kunhalom, többszörös rétegzettségû település, vár),
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és
fizikai állapotromlás nélkül megõrzendõ régészeti emléket.
(2) Amennyiben a beruházás elõkészítése során elõzetes régészeti dokumentáció készül, abban ki kell térni arra,
hogy a beruházással érintett területen található-e az (1) bekezdésben meghatározott régészeti lelõhely.
(3) Amennyiben a beruházás az (1) bekezdésben meghatározott régészeti lelõhelyet érint, a beruházás engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként közremûködõ járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal
állásfoglalásában köteles pontosan körülhatárolni azt a területet, amelyen az (1) bekezdésben meghatározott régészeti lelõhely vagy lelõhelyrész található.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott régészeti lelõhelynek a (3) bekezdés alapján körülhatárolt területén a régészeti lelõhely állapotromlásával járó tevékenység nem
végezhetõ.

18. Az elõzetes régészeti dokumentáció
29. §
(1) Az elõzetes régészeti dokumentációt a beruházóval
kötött írásbeli szerzõdés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókörû városi múzeumot a teljesítésbe bevonja.
(2) Az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésének
költségét a beruházó viseli, kivéve a Kötv. 20/A. § (3) bekezdése szerinti esetet.
(3) Az elõzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon elsõ
hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell
mellékelni, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár
vagy szakhatóságként részt vesz.

2. szám

a) a régészeti lelõhely, lelõhelyrész ismert és várható
horizontális és vertikális kiterjedése;
b) a régészeti lelõhely jellege, ezen belül
ba) történeti jelentõsége,
bb) védettségi fokozata,
bc) állapota, bolygatottságának mértéke,
bd) régészeti leletek és emlékek jellege, különösen az
ismert vagy várható épített örökségi elemek elõfordulása,
be) a régészeti lelõhelyen belül a régészeti leletek és
emlékek elhelyezkedésének sûrûsége, fedettsége, intenzitása, rétegzettsége,
bf) kutatottsága, feltártsága;
c) a tervezett tevékenység jellege és mértéke, a régészeti örökség elemeire gyakorolt hatása
alapján dönt.
(2) Régészeti megfigyelést ír elõ az örökségvédelmi
hatóság, ha az (1) bekezdésben meghatározott szempontok
alapján a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély
mértékben érinti a régészeti lelõhelyet és a régészeti örökségi elemeket. Amennyiben az adott esetben elõzetes régészeti dokumentáció nem készült, és a régészeti megfigyelés során a lelõhely olyan új, (1) bekezdés szerinti
tulajdonságai válnak ismertté, amelyek a régészeti feltárási módszerek meghatározása szempontjából jelentõsek és
a (4) bekezdés alkalmazását indokolják, a hatóság teljes
felületû feltárást írhat elõ.
(3) Próbafeltárást lehet elõírni,
a) ha a régészeti lelõhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert,
b) tömbkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás esetén, ha az (1) bekezdésben meghatározott szempontok alapján a beruházással érintett lelõhely
vagy lelõhelyrész nem minõsül hazánk múltjának nagy jelentõségû, egyedi vagy pótolhatatlan forrásának.
(4) Teljes felületû feltárást lehet elõírni
a) azon a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen,
amelyet a beruházással nem kell elkerülni,
b) történeti városmag területén,
c) azon a lelõhelyrészen, amelyen eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül
megõrzendõ régészeti emlék elõkerülése várható,
d) abban az esetben, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja.
(5) A próbafeltárást a régészeti rétegsor aljáig, a teljes
felületû feltárást legalább az engedélyezési vagy kiviteli
terv szerinti földmunkával érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a földmunkával érintett mélység szintjén lévõ régészeti leletek és emlékek egészét fel kell tárni.

19. A megelõzõ feltárás módszereinek meghatározása
20. A megelõzõ feltárás általános szabályai
30. §
31. §
(1) A régészeti lelõhelynek a beruházással kapcsolatos
földmunkával érintett részén végzendõ megelõzõ feltárás
esetében az örökségvédelmi hatóság a megelõzõ feltárás
módszereinek meghatározása során

(1) Megelõzõ feltárás esetén régészeti szolgáltatási tevékenységnek minõsülnek az alábbi régészeti szaktevékenységek:
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a) feltárásvezetés, beleértve a feltárás vezetõjének a
Rendeletben meghatározott feladatait,
b) régésztechnikusi feladatellátás,
c) régészeti bontómunka,
d) geodéziai és térinformatikai feladatok,
e) leletek elsõdleges nyilvántartásba vétele,
f) régészeti leletek múzeumba történõ befogadása (elsõdleges leletkonzerválás, elsõdleges leletfeldolgozás és
ideiglenes leletelhelyezés).
(2) A Rendeletben meghatározott régészeti utómunka
nem minõsül régészeti szolgáltatási tevékenységnek,
azonban azt a megelõzõ feltárás esetén is el kell végezni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a Rendeletben meghatározott feltárási dokumentáció
benyújtásáig el kell végezni, kivéve a beruházó és a feltárást végzõ szerv ettõl eltérõ megállapodása esetén.
(4) A régészeti feltárás munkafeltételeinek biztosításáról,
valamint a régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi és gépi földmunka (a továbbiakban együtt: földmunka) megvalósításáról
– az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a beruházó
köteles gondoskodni. A földmunkát régészeti megfigyelés
mellett, a feltárás vezetõjének irányításával kell végezni.
(5) Az elõzetes régészeti dokumentáció érdekében végzett próbafeltáráshoz kapcsolódó földmunka megvalósításáról a Magyar Nemzeti Múzeum köteles gondoskodni.
(6) A régészeti bontómunka részét képezõ tevékenységek nem minõsülnek kézi földmunkának.

32. §
(1) Megelõzõ feltárás esetén a régészeti szolgáltatás
végzésére irányuló szerzõdéshez a feltárásra jogosult szerv
által készített ajánlattételnek tartalmaznia kell a 31. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi régészeti szolgáltatási tevékenység költségtételeit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ajánlattétel elkészítéséhez
a beruházó köteles a feltárásra jogosult szerv rendelkezésére bocsátani
a) az érintett területek azonosításra és területszámításra
alkalmas adatait,
b) a beruházás helyszínrajzát, a meglévõ és tervezett
közmûvek nyomvonalát,
c) a beruházás alapozási terveit,
d) a földfelszín alatti munkák mûszaki leírását,
e) a tereprendezésre vonatkozó adatokat,
f) a kivitelezés megkezdésének tervezett idõpontját,
g) nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak vagy kisajátításnak minõsül-e,
h) nagyberuházás vagy kisajátítás esetén nyilatkozatot
a beruházás teljes bekerülési költségének összegérõl,
i) a beruházás építési engedélyét, amennyiben rendelkezésre áll.
(3) Megelõzõ feltárás esetén a régészeti szolgáltatásra
irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell
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a) a feltárás pontos helyét az azonosításra alkalmas
adataival és térképi megjelölésével, a régészeti lelõhely
nyilvántartási számát;
b) a feltárás tárgyát és a hatóság által elõírt módszereit,
c) a feltárás vezetõjének nevét, beosztását, munkahelyét,
d) a régészeti szolgáltatás költségei folyósításának
módját és ütemezését, a végleges elszámolás módját és határidejét,
e) a szolgáltatás idõtartamát, befejezésének idõpontját,
f) a különleges munkavégzési körülmények esetére vonatkozó rendelkezéseket, valamint
g) a megelõzõ feltáráshoz kapcsolódó földmunkával
kapcsolatos rendelkezéseket.

VI. FEJEZET
A NAGYBERUHÁZÁS ÉS A KISAJÁTÍTÁS ESETÉN
FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSRA
VONATKOZÓ ELTÉRÕ SZABÁLYOK
21. A nagyberuházással vagy kisajátítással kapcsolatos
régészeti feltárás általános szabályai
33. §
(1) A nagyberuházással vagy kisajátítással kapcsolatos
régészeti feltárásra az V. fejezet szabályait az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló törvény hatálya alá tartozó nagyberuházás vagy kisajátítás esetén létesített célkitermelõhely vonatkozásában a nagyberuházás
vagy kisajátítás esetén folytatott régészeti feltárásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.
(3) A nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott
régészeti feltárásokat és azok finanszírozását a Kötv.
23/C–23/E. §-aiban meghatározott idõ- és költségkorlátra
vonatkozó rendelkezések megtartásával kell megtervezni
és végrehajtani.
(4) A nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott
régészeti feltárással összefüggõ rendelkezések alkalmazásában a beruházás teljes bekerülési költsége a számvitelrõl
szóló 2000. évi C. törvény 47–51. §-aiban meghatározott
tételek tervezett összege.

22. A nagyberuházás esetén végzett próbafeltárás
34. §
(1) Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén az elõzetes
régészeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell
készíteni, kivéve, ha
a) a próbafeltárás építmény, térburkolat, közmûvezeték, termelõi vezeték, engedélyhez kötött magánvezeték,
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vízzel fedettség vagy természetvédelmi oltalom miatt részben sem lehetséges, vagy
b) az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul
hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a próbafeltárást az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény megszûnését követõen kell elvégezni.

35. §
(1) Az elõzetes régészeti dokumentáció készítése érdekében vagy a 34. § (2) bekezdése szerint végzett próbafeltárás bejelentéshez mellékelni kell:
a) a próbafeltárásra vonatkozó szerzõdést,
b) a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát és annak
igazolását, hogy a beruházás nagyberuházásnak vagy kisajátításnak minõsül,
c) a beruházás teljes bekerülési költségének összegérõl
szóló nyilatkozatot.
(2) A próbafeltárás a bejelentés megtételét követõen
kezdhetõ meg, ha jogszabály alapján egyéb engedélyre
nincs szükség.
(3) Az örökségvédelmi hatóság a bejelentéssel összefüggésben a következõ szempontokat vizsgálja:
a) a bejelentõ jogosult-e elõzetes régészeti dokumentációt készíteni;
b) biztosítottak-e a próbafeltárás Kötv.-ben és e rendeletben foglalt, illetve szakmai feltételei;
c) a beruházás a Kötv. szerinti nagyberuházásnak vagy
kisajátításnak minõsül-e.
(4) Ha az örökségvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti vizsgálat alapján az elõírt feltételek bármelyikének
hiányát állapítja meg, a próbafeltárás folytatását megtiltja,
egyébként a bejelentést tudomásul veszi.

23. A feltárási projektterv
36. §
(1) A Magyar Nemzeti Múzeum feltárási projekttervet
készít, ha a beruházó az elõzetes régészeti dokumentáció
addig elkészült tartalma alapján a beruházás tervezett megvalósítása mellett dönt. A feltárási projektterv az elõzetes
régészeti dokumentáció záródokumentuma, és tartalmazza
a Kötv.-ben meghatározott szakmai javaslatot. A feltárási
projekttervet a Magyar Nemzeti Múzeum a Kötv. 23/E. §
(1) és (3) bekezdésében meghatározott költségkorlátra, valamint a régészeti megfigyelés eredményeként felmerülõ
megelõzõ feltárás eshetõségére is figyelemmel készíti el.
(2) A nagyberuházás vagy a kisajátítás egészére – lehetõség szerint – egyetlen feltárási projekttervet kell készíteni.
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(3) A feltárási projektterv készítése során az elfedés alkalmazása tekintetében figyelembe venni, hogy amennyiben a kivitelezés során eltávolítandó talajréteg alsó síkja és
a régészeti emlékek jelentkezésének felsõ síkja között a régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvását biztosító magasságú és konzisztenciájú intakt földréteg
a) marad, elfedést nem kell alkalmazni,
b) nem marad, és a beruházó nyilatkozata alapján
a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvását biztosító intézkedések a beruházás mûszaki tervének megvalósítását nem akadályozzák, elfedést kell alkalmazni,
c) nem marad, és a beruházó nyilatkozata alapján a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész
vagy régészeti emlék megóvását biztosító intézkedések a beruházás mûszaki tervének megvalósítását akadályozzák, elfedés nem alkalmazható. Ebben az esetben a megelõzõ feltárásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A feltárási projekttervet a Magyar Nemzeti Múzeum a beruházó részére megküldi. A beruházó a feltárási
projekttervet – a Kötv. 23/C. § (2) bekezdésére meghatározott határidõ figyelembevételével – véleményezheti, módosítását, kiegészítését javasolhatja.

24. A további régészeti feladatellátás meghatározása
és engedélyezése
37. §
(1) Amennyiben az elõzetes régészeti dokumentáció
alapján a feltárást végzõ szerv megállapítja a Kötv. 23/E. §
(2) bekezdésében meghatározott körülmények fennállását,
a beruházóval – a megelõzõ feltárás iránti kérelem tartalmára és mellékleteire vonatkozó rendelkezések megfelelõ
alkalmazásával – benyújtja a Kötv. 23/C. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti kérelmet, továbbá a beruházás tanulmányterve, engedélyezési terve, ajánlati (tender) terve
vagy kiviteli terve alapján kezdeményezi a Kötv. 23/E. §
(1) bekezdésében meghatározott összeg magasabb értékben történõ megállapítására irányuló elõterjesztés benyújtását, kivéve, ha a beruházó önként vállalja a Kötv. 23/E. §
(1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összeg
megfizetését.
(2) A Kötv. 23/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a feltárási projekttervet tartalmazó elõzetes régészeti dokumentációt, valamint a 35. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottakat.
(3) A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése szerinti döntésében
az örökségvédelmi hatóság – a feltárási projekttervvel
egyezõen vagy attól eltérõen, a Kötv. 23/E. § (1) bekezdésére figyelemmel – meghatározza az elvégzendõ régészeti
feladatokat, így különösen
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a) a megelõzõ feltárás során feltárandó régészeti lelõhelyeket vagy lelõhelyrészeket, valamint az alkalmazandó
feltárási módszereket;
b) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, amelyek elfedése indokolt;
c) azokat a régészeti lelõhelyeket, lelõhelyrészeket, ahol
sem elfedést, sem feltárást nem kell alkalmazni.
(4) Amennyiben az örökségvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti döntésében teljes felületû feltárás elvégzését írta
elõ, azt a Kötv. 23/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása keretében – a megelõzõ feltárás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések megfelelõ alkalmazásával – engedélyezi.
(5) Amennyiben az érintett lelõhely hazánk múltjának
kiemelkedõ jelentõségû, egyedi vagy pótolhatatlan forrása,
vagy az elfedés a beruházás jellege miatt mûszakilag lehetetlen, vagy az a lelõhely fizikai állapotromlását eredményezné, az örökségvédelmi hatóság – az Ásatási Bizottság
véleményét kikérve – a Kötv. 23/C. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti eljárását felfüggeszti, és javaslatot tesz a miniszter
részére a Kormány döntésének kezdeményezésére.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a Kormány döntését követõen a (3) és (4) bekezdés megfelelõ
alkalmazásával kell eljárni.

25. A nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott
megelõzõ feltárás és elfedés
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(2) A feltárási engedély 25. § (2) bekezdésében meghatározott hatálya kérelemre egy évvel meghosszabbítható.

40. §
(1) A régészeti feltárást a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellenõrzi. Ennek keretében a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellenõrzi különösen a Rendelet szerinti feltárási naplóban rögzített régészeti
feltárásra alkalmas és arra alkalmatlan napokat, a feltárásra alkalmatlanság indokoltságát, és eldönti az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket.
(2) A régészeti feltárást követõ területátadás során felvett állapotrögzítõ jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a régészeti lelõhely feltárt részének méretét és elhelyezkedését,
b) a régészeti lelõhely ismert, de fel nem tárt, elfedett
részének méretét és elhelyezkedését,
c) a feltárást végzõ szerv nyilatkozatát a régészeti lelõhely állapotáról és az alkalmazott elfedési technológiáról,
valamint
d) az a) és b) pontban meghatározottak ábrázolását
Egységes Országos Vetületi Rendszerben készült digitális
térképen.
(3) Az állapotrögzítõ jegyzõkönyv a Rendelet szerinti
feltárási dokumentáció részét képezi.

38. §

41. §

(1) A beruházó és a feltárást végzõ szerv a régészeti
szolgáltatásra vonatkozó szerzõdést a feltárási projektterv
adataira figyelemmel köti meg.
(2) Amennyiben a feltárási projektterv elfedést tartalmaz, a régészeti szolgáltatásra irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell az elfedésre vonatkozó rendelkezéseket is.
(3) A szerzõdésben a régészeti szolgáltatásra, illetve elfedésre, valamint a hatósági eljárás megindítására irányuló
kérelem benyújtására meghatározott határidõk késedelmes
teljesítése esetére a feltárást végzõ szervet terhelõ kötbért
kell kikötni. A kötbér mértéke – ha a felek magasabb
összegben nem állapodnak meg – a Kötv. 23/E. §-a szerint
megállapított költség után, ennek a késedelem idõtartamára számított napi egy százaléka, legfeljebb azonban húsz
százalék.
(4) A kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és
egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.

A miniszter a Magyar Nemzeti Múzeummal és az egyéb
feltárási jogosultsággal rendelkezõ szervekkel egyeztetve
megállapítja, a honlapján nyilvánosságra hozza, és minden
év március 15-ig aktualizálja a nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott feltárás idõ- és költségkorlátjára tekintettel a próbafeltárás és a megelõzõ feltárás tervezési szempontjait, a régészeti feladatellátásra vonatkozó szakmai
javaslat kidolgozásának szempontjait, továbbá az elfedés
szakmai feltételeit és szakmai szabályait, költségkalkulációjának szempontjait.

VII. FEJEZET
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS EGYES
FELADATOK ELLÁTÁSA
26. Az örökségvédelmi iroda feladatainak ellátása
42. §

39. §
(1) Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén a megelõzõ
feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidõ 15 nap.

(1) Az örökségvédelmi iroda országos illetékességgel
ellátja
a) régészeti lelõhelyek, a mûemlékek és a mûemléki területek védetté nyilvánításának elõkészítésével kapcsolatos, a Kötv. 14. és 29. §-ában meghatározott feladatokat;
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b) a Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat;
c) az építéstörténeti kutatási dokumentáció véleményezését;
d) a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatokat,
ennek keretében különösen:
da) végzi az ország mûemléki értékeinek feltárását, dokumentálását és inventarizálását, a mûemléki értékekre
vonatkozó dokumentumok gyûjtését, közremûködik a régészeti örökség felkutatásában és inventarizálásában,
db) gondoskodik a régészeti örökséggel és a mûemléki
értékekkel összefüggõ tudományos adatbázis létrehozásáról, fenntartásáról, a tudományos eredmények hozzáférhetõvé tételérõl,
dc) végzi a mûemlékállomány revízióját és tudományos kutatását, a kutatási eredmények feldolgozását és
publikálását,
dd) kutatás-módszertani céllal kezdeményezi és irányítja a mûemlékek kutatását,
de) a miniszter koordinációja mellett örökségvédelemmel kapcsolatos metodikai kutatásokat végez és végeztet,
szakmai metodikai irányelveket dolgoz ki és tesz közzé,
df) részt vesz a mûemlékekhez kötõdõ szakrestaurálások elõkészítésében és közremûködik a kivitelezés folyamatában,
dg) együttmûködik az örökségvédelmi érdekû kutatási
programokban.
e) jogszabályban meghatározott esetekben szakvélemények készítésével kapcsolatos feladatokat;
f) a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
(2) Az örökségvédelmi iroda az 5. § (6) bekezdésben
meghatározott szakvéleményt, az építéstörténeti kutatási
dokumentáció véleményezését, valamint a 6. § (3) bekezdése szerinti tudományos adatszolgáltatást az arra irányuló
megkereséstõl számított 15 napon belül készíti el. A szakvéleményért, a véleményezésért és a tudományos adatszolgáltatásért díjat nem kell fizetni.
(3) Az örökségvédelmi iroda és a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ egymás számára hozzáférést biztosítanak az általuk kezelt,
a régészeti örökség és a mûemléki értékek védelmével
kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges dokumentumokhoz és adatbázisokhoz.

2. szám

b) az örökségvédelem érdekeit érintõ helyi szintû szakmai és társadalmi együttmûködés elõsegítése.
(2) A miniszter – nem hatósági – örökségvédelmi feladatai különösen:
a) a régészeti örökség és a mûemléki értékek védelmével összefüggõ feladatok szakmai irányítása,
b) az (1) bekezdésben meghatározott feladatok szakmai irányítása, koordinációja,
c) a régészeti lelõhelyek és mûemlékek fenntartását,
fejlesztését segítõ örökségvédelmi pályázati lehetõségek,
projektek kezdeményezése, szakmai támogatása, és az elõkészítésükben, kidolgozásukban, értékelésükben és végrehajtásukban való közremûködés,
d) az örökségvédelem érdekeit érintõ területi és országos
szintû szakmai és társadalmi együttmûködés elõsegítése,
e) örökségvédelmi tárgyú képzések kezdeményezése,
tematikájának meghatározása, közremûködés ezek szervezésében.

28. Az elõzetes nyilatkozat szabályai
44. §
(1) Az elõzetes nyilatkozat iránti kérelemhez csatolni kell
a) a tervezett tevékenység leírását,
b) a tevékenységgel érintett régészeti lelõhely vagy
mûemlék azonosításra alkalmas megjelölését.
(2) Az elõzetes nyilatkozatban kizárólag a kérelemben
foglaltakról lehet nyilatkozni, a benyújtott adatok alapján.
(3) Az elõzetes nyilatkozat nem minõsül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott hatósági döntésnek.
(4) Az elõzetes nyilatkozat alapján hatósági engedélyhez kötött tevékenység – a 3. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel – nem folytatható.
(5) Az örökségvédelmi hatóságot az elõzetes nyilatkozata azokban a kérdésekben, amelyekrõl nyilatkozott,
mindaddig köti, amíg a vonatkozó jogszabályi rendelkezés
vagy a nyilatkozat iránti kérelemben meghatározott tevékenység nem változik meg.

29. Az Ásatási Bizottság feladatainak ellátása
27. Az örökségvédelemmel kapcsolatos
egyes nem hatósági feladatok ellátása
43. §
(1) Az örökségvédelmi hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatai különösen:
a) a régészeti lelõhelyek és mûemlékek fenntartható,
integrált szemléletû, a védelmet és fejlesztést összehangoló használatának – hatósági szolgáltatás keretében történõ – elõsegítése,

45. §
(1) A miniszter szakértõ testületként mûködteti az Ásatási Bizottságot, amely a régészeti örökséggel kapcsolatos
hatósági, és egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti
a miniszter, valamint az örökségvédelmi hatóság munkáját.
(2) Az Ásatási Bizottság a régészeti feltárás engedélyezésére irányuló kérelmet és mellékleteit az eljárást megelõzõen a feltárásra jogosult szerv megkeresésére, ennek
hiányában az eljárás során az örökségvédelmi hatóság
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megkeresésére szakmai szempontból véleményezi. A véleményezésért díjat nem kell fizetni.
(3) A véleményezés határideje a régészeti feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei hiánytalan rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt nap, nagyberuházás
vagy kisajátítás esetén öt nap, amely a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal ügyintézési határidejébe beszámít.
(4) Az örökségvédelmi hatóság a (2) bekezdésben
meghatározott eseteken kívül is jogosult az Ásatási Bizottság véleményének kikérésére.
(5) Az Ásatási Bizottság kilenc tagját a kimagasló
szakmai tapasztalattal rendelkezõ régész szakemberek közül két évre a miniszter kéri fel. Az Ásatási Bizottságnak
kormánytisztviselõ nem lehet tagja. Az Ásatási Bizottság
munkájában való részvétel tiszteletdíjjal jár.
(6) Az Ásatási Bizottság mûködésére vonatkozó további
szabályokat a miniszter utasításban állapítja meg.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. §
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az V. és VI. fejezet szabályait a rendelet hatálybalépését követõen megkezdett próbafeltárásra vagy teljes
felületû feltárásra kell alkalmazni.
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(3) Amennyiben az e rendelet hatálybalépését megelõzõen próbafeltárás nélkül készített elõzetes régészeti dokumentációt követõen – e rendelet hatálybalépése elõtt
vagy a (2) bekezdés alapján – próbafeltárást végeztek,
a feltárási projekttervet a próbafeltárás eredményei alapján
szükség szerint módosítani kell.
(4) Amennyiben a Kötv.-ben meghatározott régészeti
földmunkára irányuló szerzõdés a közbeszerzésekrõl szóló
törvény hatálya alá tartozik, e rendelet régészeti földmunkákra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követõen
megkezdett beszerzésekre és közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(5) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

47. §
Hatályát veszti
a) fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
14. pontja;
b) a nagyberuházásokkal összefüggõ régészeti feltárások szabályairól szóló 257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet;
c) a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésérõl
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló
266/2012. (IX. 18. ) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok és illetékességi területük

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A

B

C

Megye

Járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
központja

Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal illetékességi területe

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Gyõr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest

Pécs
Kecskemét
Békéscsaba
Miskolc
Szeged
Székesfehérvár
Gyõr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya
Salgótarján
Érd

örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B

Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Budapest

Kaposvár
Nyíregyháza
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

I. kerület

V. kerület

2. szám
C

örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében: a megye
örökségvédelmi feladatok tekintetében:
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület,
XII. kerület, XX. kerület, XXI. kerület,XXII. kerület,
XXIII. kerület
örökségvédelmi feladatok tekintetében:
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület,
VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület,
XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület,
XVIII. kerület, XIX. kerület

2. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az építéstörténeti kutatási dokumentáció kötelezõ tartalmi elemei

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Az építéstörténeti kutatási dokumentáció a mûemlék egészére vagy az engedélyezési eljárás tárgyát képezõ tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – értelemszerûen – az alábbiakat tartalmazza.
A vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése:
Az érintett mûemlékkel, az azt befogadó környezettel, a mûemlék típusával kapcsolatos legfontosabb publikációk
áttekintése és ismertetése a mûemléki bibliográfiák, mûvészet- és építészettörténeti szakirodalom, helytörténeti
irodalom stb. alapján.
Forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások):
Részleges beavatkozás esetén legalább a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
teljes épületet, teljes épületrészt érintõ beavatkozás esetén továbbá a Magyar Nemzeti Levéltár és az adott témában releváns egyéb levél-, fotó- és tervtárak, helytörténeti- és szakmai gyûjtemények, szakmúzeumok (pl. Budapest Fõváros Önkormányzata által fenntartott levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei és
szaklevéltárak stb.) anyagainak (iratok, tervrajzok, dokumentációk, térképek, fotók, képeslapok, inventáriumok,
elszámolások, adásvételi szerzõdések stb.) ismertetése és a forráskritika módszerével történõ, szakmailag megfelelõ értékelése.
Részletes épületleírás (külsõ és belsõ szakszerû leírás, kiterjedõen az engedélyezendõ tevékenységgel érintett
alkotórészekre és tartozékokra), történeti kert vagy mûemlék telkén lévõ kert esetében a kertépítészeti alkotóelemek leírása.
Értékleltár:
A mûemlék tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatainak, a felszínen látható (roncsolásos beavatkozás nélkül dokumentálható) összes szerkezeti elemének, tartozékának, díszének, berendezési tárgyának, védett kert esetében kertépítészeti elemeinek, növényzetének, továbbá az elpusztult, vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerû leírása, datálása és fotódokumentációja; rejtett szerkezetekre (pl. gépészeti berendezések), takart díszítésekre, másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítése; a megfigyelt jelenségek értékelése, építéstörténeti
szempontú rendszerezése; az egyes elemek megõrzésére, kezelésére, további kutatására tett javaslat.
Felmérési dokumentáció M=1:50 léptékben, történeti kert vagy mûemlék telkén lévõ park esetében helyszínrajz,
amelynek méretaránya 1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200.
Építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak (tömeg, homlokzatok, alaprajz,
funkciók, belsõépítészet, berendezés) elemzõ leírásával, a források és a helyszíni megfigyelések alapján, védett kert
esetében különös tekintettel a kiterjedés változásaira, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira.
Felhasznált irodalom és források (irodalom esetén bibliográfiai leírás, oldalhivatkozásokkal; gyûjteményekben
õrzött források esetében átiratban vagy másolatban, ezek hiányában az õrzési hely pontos jelzete).
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8. Felhasznált (releváns) források másolatai mellékletként.
9. Az épület rendeltetési egységei számának megváltoztatását, részleges bontást, homlokzatfelújítást vagy belsõ vakolatok, burkolatok, festés teljes vagy részleges eltávolítását magában foglaló esetekben az építéstörténeti kutatási dokumentációnak az elvégzett (örökségvédelmi engedélyhez kötött) roncsolásos kutatás dokumentációját is
tartalmaznia kell, kivéve, ha
1. a kutatandó épületrészt elbontandó épületrész, vagy a kivitelezés elõtt megbonthatatlan szerkezet, burkolat takarja, vagy a kutatandó felület más okból hozzáférhetetlen a kivitelezés elõtt; vagy
2. az építtetõ a kutatás elhalasztása mellett dönt,
és az építtetõ kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatást a kivitelezést megelõzõen – vagy az 1. pont szerinti esetben a kivitelezés során – elvégezteti, továbbá a kutatás eredményei által szükségessé tett tervmódosítást az engedélyezõ hatóságnak benyújtja.
10. Javaslatot a további kutatásokra vagy kutatói megfigyelésre.
11. Összefoglaló értékelést, helyreállítási javaslatot.
12. Az örökségvédelmi irodának az 1–11. pont szerinti tartalmi elemekre vonatkozó véleményét.

3. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az örökségvédelmi hatóság hatósági és szakhatósági eljárásában vizsgálandó szempontok

I.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

A. Régészeti lelõhelyet, régészeti védõövezetet érintõ eljárásokban
A régészeti lelõhelyeket érintõ eljárásokban vizsgálandó szempontok:
A régészeti lelõhely, lelõhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedése az érintett ingatlan
vagy ingatlanok területén.
A régészeti lelõhely jellege, ezen belül:
történeti jelentõsége,
védettségi fokozata,
tájban való elhelyezkedése, tájképi megjelenése,
állapota, bolygatottságának mértéke,
régészeti jelenségek jellege, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek megléte,
a régészeti lelõhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sûrûsége, fedettsége, intenzitása, rétegzettsége,
kutatottsága, feltártsága.
A tervezett beavatkozás jellege és mértéke, ezek hatása a régészeti örökség elemeire, különösen:
nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védõsávját is,
sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,
pinceszinti, vagy földfelszín alatti beépítés,
elfedés
esetében.
A régészeti lelõhely elkerülése lehetõségének vizsgálata.

II.

Védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelõhely esetében az I. pontban felsorolt szempontokon
túl vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás szakmai érveken alapuló
céljával, ezen belül biztosítható-e – a fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelõhely hosszú távú
megõrzése, valamint jövõbeni kutathatósága.

III.
1.

A régészeti védõövezetet érintõ eljárásokban:
A tervezett beavatkozás hatása a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyre – összhangban a védetté nyilvánítás
céljával –, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté nyilvánított lelõhely
tájképi megjelenését,
megközelíthetõségét,
fenntartható használatát, hosszú távú megõrzésének lehetõségét,

1.1.
1.2.
1.3.
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esetleges bemutathatóságát,
rövid- és hosszú távú kutathatóságát.

B. Mûemléket, mûemléki környezetet, mûemléki jelentõségû területet, valamint történeti tájat érintõ eljárásokban
I.
A mûemléki környezetet érintõ eljárásokban:
1.
A tervezett beavatkozás hatása az egyedileg védett mûemlék történeti környezetbe ágyazott, illetve egyedi
megjelenésére, értékei érvényesülésére, használatára, különösen a – nappali és éjszakai – látvány, a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében.
2.
A tervezett beavatkozással kialakuló építmény, berendezés illeszkedése az egyedileg védett mûemlék tömegalakításához, homlokzatképzéséhez, szín- és anyaghasználatához.
3.
A tervezett rendeltetés méltó illeszkedése az egyedileg védett mûemlék funkciójához, jellegéhez és környezetéhez.
4.
A telekalakítással kapcsolatos eljárás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem elválaszthatatlan részeként kell
tekintetbe venni, ezért a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

III.
1.
2.

2.1.
2.2.

A mûemléki jelentõségû területet érintõ eljárásokban:
A terület szerkezeti épségének hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló településszerkezeti értékek, a történeti téralakítás, beépítési, illetve domborzati viszonyok védelme érdekében:
a hagyományos településszerkezet és telekszerkezet, tér- és utcaszerkezet megõrzése, illetve lehetõség szerinti
visszaállítása,
a történetileg kialakult terepviszonyok, utcaszint, térszint lehetõség szerinti megtartása, illetve visszaállítása,
a történetileg kialakult utcai térfalak megõrzése, illetve lehetõség szerinti visszaállítása,
a jellegzetes beépítési mód – sûrûség, beépítési jelleg és hely – megõrzése.
A terület egységes történeti építészeti megjelenésének – beleértve a vizuális sértetlenségét, az éjszakai megvilágítás révén megvalósuló látványt is – hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló
építészeti értékek, a tömegképzés, homlokzatalakítás, anyag- és színhasználat védelme érdekében:
illeszkedés a történeti épületek tömegképzéséhez, arányaihoz és magassági viszonyaihoz,
illeszkedés a történeti épületek homlokzatalakításához, homlokzati osztásrendszeréhez és formavilágához,
illeszkedés a történeti épületek anyag- és színhasználatához.
A terület egységes történelmi, nemzeti és történeti jelentõségének megóvása és továbbvitele érdekében:
a közterületeknek és udvaroknak a védelemhez méltó és fenntartható használata,
a védett terület épületeiben a méltó és hiteles használat, illetve funkció biztosítása,
az utcabútorok és egyéb közterületi mûtárgyak, illetve az idõszakosan kitelepített utcai teraszok méltó, a történeti jelleghez illeszkedõ kialakítása,
a reklámhordozóknak, fényforrásoknak, illetve egyéb homlokzati szerelvényeknek és berendezéseknek a terület, illetve épület történeti jellegéhez illeszkedõ alkalmazása.
A telekalakítással kapcsolatos eljárás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem elválaszthatatlan részeként kell
tekintetbe venni, ezért – így különösen hagyományos (történeti) települések bel- és külterületén – a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.
A történeti tájat érintõ eljárásokban:
A történeti táj teljes területén azon jellemzõk fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása, amelyek a történeti tájjá nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben védendõ értékként meghatározásra kerültek.
A történeti táj területén a természeti, illetve az épített elemek minõségének, mennyiségének és arányának, azok
történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti, történelmi szempontból jelentõs eseményhez kapcsolódó vagy
tájhasználattal összefüggõ viszonyrendszerének fenntartása az értékek fennmaradását szolgáló fenntartható
használat és fejlõdés figyelembevételével; ezen belül
a táj jellegének, egységességének, történelmileg kialakult szerkezetének, valamint a történetileg kialakult hagyományos tájhasználat által formált összképének, továbbá a környezetével való kapcsolatának megõrzése;
a történeti hagyományokon alapuló folytonosság és folyamatosság fenntartása a táj- és területhasználatban, beleértve ebbe a kulturális és táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és tényezõi összességét, így különösen
a településépítészeti és az építészeti hagyományok, a régészeti, a hagyományos épített, a mûemléki, a mûvészeti
vagy a mûszaki környezet anyagi megnyilvánulásának megõrzését;
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2.3.

a természet és az emberi tevékenység egymásra hatása eredményeként kialakult tájkép és annak jellegzetes elemeinek, valamint esztétikai minõségének – a táj- és természetvédelem szempontjainak figyelembevételével
megvalósuló – kulturális örökségvédelmi szemléletû megõrzése.

IV.
1.
1.1.
1.2.

A mûemléken megvalósuló tevékenységre irányuló eljárásokban:
Minden esetben vizsgálandó, hogy a tervezett tevékenység
teljesíti-e a mûemléki érték anyagi valóságában történõ megõrzésének alapkövetelményét;
tiszteletben tartja-e a mûemlék történeti, kulturális értékének elsõdlegességét a jelenkor használati követelményeinek kielégítése során; továbbá
a mûemléki értéket kellõ mértékben és hitelesen érvényre juttatja-e.
A mûemlékek funkciójával kapcsolatosan vizsgálandó, hogy a mûemléki ingatlanon, épületben vagy építményben tervezett funkció az eredeti, illetve a jelenlegi funkcióhoz képest
nem méltatlan-e a mûemlék kulturális, történeti értékéhez;
elhelyezése (kialakítása) nem jár-e a mûemléki értékek súlyos veszélyeztetésével; továbbá
a használat nem okoz-e akár közvetlenül, akár közvetve mûemléki értékcsökkenést, értékvesztést.
Mûemlékeket érintõ beavatkozások körében figyelembe kell venni, hogy
mûemléken mûemléki értékkel bíró épület, építmény, épület-, illetve építményrész nem bontható el, bontás
a Kötv. 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kivételesen engedélyezhetõ, amely esetekben az engedélyezésre benyújtott dokumentációban foglaltaknak igazolniuk kell a jogszabályi követelményeknek való megfelelést;
mûemlékhez történõ hozzáépítés, ráépítés, illetve mûemlék ingatlanán új építmény, építményrész építése különösen akkor engedélyezhetõ, ha a tervezett beavatkozás a mûemléki érték fenntartásához elengedhetetlenül
szükséges (szerkezeti megerõsítés, védõépület), azonban csak annak mértékéig, hogy az új építmény, építményrész ne veszélyeztesse a meglévõ értékek fennmaradását, érvényesülését, hitelességét;
mûemlék egészét vagy jelentõs hányadát érintõ átalakítás különösen akkor engedélyezhetõ, ha a mûemléki értékek fenntartása azt indokolja, addig a mértékig, hogy az átalakítás ne veszélyeztesse a meglévõ értékek (térkapcsolatok, tömegalakítás, felületek kialakítása, díszítések) érvényesülését, hitelességét;
mûemlékeken az egymást követõ egyes beavatkozások (átalakítás) összeadódó hatásukban sem járhatnak a mûemlék hitelességének csökkentésével, nem veszélyeztethetik értékeinek érvényesülését;
egyenértékû beavatkozások lehetõsége esetén a hozzájárulás megadása során elõnyben kell részesíteni a visszafordítható megoldásokat.
Mûemlékek esetében vizsgálandó, hogy az épület-energetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia alkalmazására, illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban vannak-e a mûemléki értékek
megõrzésének elsõdlegességével, biztosítják-e annak érvényesülését.
Mûemlék alkotórészének, tartozékának javítása vagy korszerûsítése során
elsõdlegesen a 4. § (4) bekezdése szerint kell eljárni; azok eltávolítása csak kivételes esetben engedélyezhetõ,
ha ez mégis elkerülhetetlen, és az adott mûemlékben nem biztosított vagy biztosítható a megõrzése;
arra kell törekedni, hogy azok helyébe azonos korú és jellegû történeti építõanyagok kerüljenek.
A hatóságnak vizsgálnia kell annak a feltételnek a teljesülését, hogy mûemlékek megjelenését befolyásoló
fényforrások, reklámok, útbaigazító-, cég- és jelzõtáblák, utcabútorok, pavilonok és más szabadtér-építészeti
elemek egyenként vagy összességükben nem eredményezhetik a mûemlék tájban vagy településképben feltáruló látványának, a mûemlékbõl és mûemlékrõl élvezhetõ kilátásnak, illetve általában a mûemléki érték érvényesülésének vagy hitelességének sérelmét.
Történeti kert vagy mûemlék telkén lévõ park esetén a 4. § (6) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesülését kell vizsgálni. A telekalakítással kapcsolatos eljárás során a történeti telektulajdonságokat (telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség) az ingatlan kulturális örökségi elem elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért
mûemléki ingatlan megosztásához (illetve ezt eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) kivételes
esetben adható hozzájárulás, különösen akkor, ha az tudományos kutatás alapján bizonyítottan a történeti állapot visszaállítását szolgálja;
a történetileg igazoltan összetartozó ingatlanok, ingatlanrészek újraegyesítésétõl eltekintve mûemléki ingatlannak más (védett vagy nem védett) ingatlannal történõ összevonásához, egyesítéséhez (illetve ezt eredményezõ
telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) hozzájárulás kivételesen, abban az esetben adható, ha az az örökségvédelem érdekét is szolgálja.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
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3.4.
3.5.
4.

5.
5.1.
5.2.
6.

7.

7.1.

7.2.
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C. Világörökségi területet érintõ eljárásokban
Amennyiben az eljárás az A. vagy a B. pontokban meghatározott védelem alatt álló ingatlant érint, vizsgálni
kell az adott védettség vonatkozásában az A. vagy B. pontokban meghatározott szempontokat.
Világörökségi területen minden esetben vizsgálni kell, hogy a tervezett tevékenység
megfelel-e a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek;
összhangban áll-e a világörökségi kezelési tervvel;
biztosítja-e a világörökségi terület egyetemes és nemzeti értékeinek megõrzését, fenntarthatóságát.

4. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Engedélyhez nem kötött feltárási tevékenység bejelentésének és mellékleteinek adattartalma
1.
2.
2.1.
2.2.
3.1.

A lelõhely nyilvántartási azonosító száma
A feltárást végzõk adatai
A bejelentõ neve, székhelyének címe
A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete
Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megnevezése is; külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belterületen településrész neve, utca, házszám, nyilvántartási
lelõhely-azonosító szám)
3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
3.3. EOV koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)
3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza
4.
A feltárás adatai
A tervezett régészeti feltárás módja
5.
A feltárás tárgya
5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege
5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora
5.3. A feltárás elõzményei
5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama, ütemezése
5.6. A feltárás költségei és azok forrása
5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve annak
megjelölése, hogy milyen beruházáshoz kapcsolódik a feltárás

5. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei adattartalma
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

A lelõhely nyilvántartási azonosító száma
A feltárást végzõk adatai
A kérelmezõ neve, székhelyének címe
A feltárásba bevont szerv neve, székhelyének címe
A feltárás vezetõjének neve, beosztása, szakterülete
A feltárás vezetõjének végzettségét igazoló okirat megnevezése, száma és kiállítója
A feltárás vezetõjének nyilatkozata arról, hogy a korábbi tevékenysége során a Rendeletben meghatározott
dokumentációs kötelezettségét teljesítette
A feltárás helye (a feltárással érintett terület azonosítására egyértelmûen alkalmas megjelölés értelemszerinti
megadásával)
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
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Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység; helység, Budapesten a kerület megnevezése is; külterületen földrajzi név, helyrajzi szám; belterületen településrész neve, utca, házszám, MRT-szám)
Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
EOV koordináták
A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)
A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza
Megelõzõ feltárás esetén a beruházással érintett terület nagysága, nyomvonal esetén hossza
A feltárás adatai
A tervezett régészeti feltárás jellege
A tervezett régészeti feltárás módja
Megelõzõ feltárás esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe, képviselõje), illetve milyen beruházáshoz kapcsolódik a feltárás
Tervásatás esetén a kutatási program leírása, tudományos indoklása, a feltárás költségeinek tervezett forrása
A feltárás tárgya
A feltárandó régészeti jelenségek jellege
A feltárandó régészeti jelenségek kora
A feltárás elõzményei
Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére
A feltárás tervezett kezdete, várható idõtartama, ütemezése
Mellékletek
A feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését egyértelmûen,
valamint értelmezhetõ léptékben ábrázoló térkép
A régészeti feltárás részét képezõ régészeti szaktevékenységek felsorolása és ezek tételes költségkalkulációja
A leletanyag befogadására szolgáló intézmény nyilatkozata
A feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendelkezni jogosult – az ingatlan régészeti célú igénybevételére
vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozata
A különleges munkavégzési körülmények esetén végzendõ kutatás esetén követendõ speciális eljárásra vonatkozó leírás és indokolás
Megelõzõ feltárás esetén a megelõzõ feltárás elvégzésére jogosult szerv és a beruházó közötti, a megelõzõ feltárás elvégzésére vonatkozó szerzõdés egy eredeti példánya
Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a beruházás nagyberuházásnak vagy kisajátításnak minõsül, továbbá nyilatkozat és igazolás a beruházás teljes bekerülési költségérõl
Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén az elõzetes régészeti dokumentáció
Nyilatkozatok
A feltárást végzõ szerv vezetõjének nyilatkozata arról, hogy a feltárás vezetõje az intézményükkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
Esetleges illetékmentességrõl szóló nyilatkozat

6. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A leletanyag befogadására jogosult múzeum nyilatkozatának adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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A múzeum neve, székhelyének címe
A lelõhely nyilvántartási azonosító száma
A feltárás helye
A kérelmezõ neve
A leletanyag átvételének tervezett idõpontja
Múzeumi szakmai leltárba vétel elkészítésének határideje
Raktárban történõ végleges elhelyezés befejezésének határideje
A tudományos feldolgozásról szóló kézirat lezárásának határideje és közzététele
Ismeretterjesztõ rendezvények és kiállítások idõpontja
Ismeretterjesztõ kiadványok közzétételének határideje
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7. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Feltárás megkezdésérõl szóló bejelentés adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.

Bejelentõ neve
Feltárást engedélyezõ határozat száma
Feltárási munkával érintett lelõhely
Feltárás megkezdésének pontos idõpontja (év, hó, nap)
Feltárás vezetõjének neve

A Kormány 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer
átalakításával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4., a 6., a 11–14., a 16., a 21., a 23., a 26–28., a 30–31.,
a 40., az 52. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 7–8., a 18., a 22., a 24–25., a 29., a 32., a 36–39.,
a 43–49., az 51., az 53–61. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 20. alcím tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,
a 33. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 34. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában,
a 41. alcím tekintetében az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
112. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 42. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 50. alcím tekintetében a világörökségrõl szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,
a 62. alcím tekintetében a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 63. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 64. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 16. pontjában,
a 65. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 66. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az önkormányzatok tulajdonában lévõ
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási
rendjérõl szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet
módosítása
1. §
Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
2. és 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §
(1) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A szintterület számítása során a bruttó alapterületbe nem kell beszámítani az erkély, a függõfolyosó, a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó
árkád bruttó alapterületét.”
(2) Az OTÉK 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Építési határvonalra helyezett épületrész esetén
az építési határvonalra a végleges külsõ (vakolt vagy
burkolt) felületnek kell kerülnie. Az elõírt legkisebb
elõ-, és oldalkert méretén belül épületrész – az 1,0 m-nél
nem nagyobb kiállású eresz, 0,6 m-nél nem nagyobb kiállású angolakna és alaptest, valamint az építmény alagsori vagy pinceszinti megközelítését biztosító lépcsõ
vagy lejtõ és annak támfala, továbbá a (8)–(9) bekezdésben és a helyi építési szabályzatban foglaltak kivételével – nem állhat.”
(3) Az OTÉK 36. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit
– a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a
környezetvédelmi követelmények figyelembevételével –
a helyi építési szabályzat állapíthatja meg.”
(4) Az OTÉK 42. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„(1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek,
területek rendeltetésszerû használatához – a helyi építési szabályzat eltérõ rendelkezésének hiányában a
(11) bekezdésben foglaltak kivételével – legalább a (2)
és a (4) bekezdésben elõírt mennyiségû és fajtájú gépjármû elhelyezési lehetõségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. Meglévõ
építmények bõvítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bõvítésbõl, az átalakításból, vagy
az új rendeltetésbõl eredõ többlet gépjármû elhelyezésérõl kell gondoskodni, a meglévõk megtartása mellett.
Védett épületek (mûemlék, helyi egyedi védelem) bõvítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjármûvek elhelyezését biztosítani.
(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerû
használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési
ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján meghozott eltérõ rendelkezése hiányában –
a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”
(5) Az OTÉK 111. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az eltérõ megoldás)
„b) a tûzvédelem biztosítása szempontjából a 62. §
(4) bekezdése, a 64. § (6) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése,
a 85. § (9) bekezdése, a 88. § (4) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 96. § (2) bekezdés b)–d) pontja tekintetében
a tûzvédelmi követelmények figyelembevételével,”
(valósítható meg.)

3. §
Az OTÉK
a) 35. § (7) bekezdésében a „melléképítmény” szövegrész helyébe a „melléképítmény, továbbá mosókonyha,
nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület”,
b) 111. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A II–III. fejezetben meghatározott”,
c) 1. számú melléklet 61. pontjában a „történõ használatát” szövegrész helyébe az „és tárolásra”
szöveg lép.

4. §
Hatályát veszti az OTÉK
a) 111. § (5) bekezdése,
b) 1. számú melléklet 86. pont nyitó szövegrészében az
„így különösen” szövegrész,
c) 1. számú melléklet 86. pont k) és l) alpontja.
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3. Az örökségvédelmi bírságról szóló
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kövt. 23/C. § (1) bekezdése, 24. § (3) bekezdése
és 52. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés
elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltûnt.”
(2) Az R2. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bírság alapját
a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentõsége és egyedisége,
b) a helyreállítás lehetõsége, idõbeni és pénzügyi mértéke,
c) az okozott kár mértéke
figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az
a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó
jogszabályokat sértõ magatartástól visszatartsa.
(2a) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak
megállapításához az eljáró hatóság a mûemléki érték és
a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában
a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakvéleményét kikérheti.”
(3) Az R2. 5/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„5/B. § (1) Az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni
a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése esetén
1,5-del,
b) a kulturális örökségi elem megrongálása esetén
3-mal,
c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése
esetén 6-tal,
d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése
(eltûnése) esetén 10-zel.
(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül
több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni.
(3) Amennyiben a hatósági engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen végzett tevékenységet megelõzõ, vagy
a kulturális örökségi elem sérelme nélküli állapot létrehozása az erre vonatkozó hatósági kötelezésben megállapított
határidõben, vagy a hatóság jóváhagyásával megtörtént,
a bírság az 5/A. §-ban foglaltak alapján meghatározott bírságalap %-os értéke:
a) engedély nélkül végzett tevékenység esetén 10–50%,
b) engedélytõl eltérõen végzett tevékenység esetén
10–40%.
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(4) Ha a mûemléken az örökségvédelmi és az építésügyi hatósági engedélyhez egyaránt kötött tevékenységeket szabálytalanul végezték, akkor az örökségvédelmi bírságot az örökségvédelmi engedélyhez kötött
valamennyi szabálytalan tevékenységre meg kell állapítani és a fennmaradási engedélyrõl hozott döntésbe kell
foglalni.”
(4) Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A bírság összegét 10 000 forintra, kulturális javak esetén 1000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.
(2) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 90 nap.
(3) A határidõ kezdõ napja a bírságot kiszabó határozat
jogerõssé válásának napja.
(4) A teljesítési határidõ elõtt benyújtott kérelemre
halasztás egy alkalommal engedélyezhetõ legfeljebb
90 napra.”
(5) Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § A bírságot a régészeti örökség és mûemlékek esetében illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ állapítja meg.”

4. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló
40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása
6. §
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. számú
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A kincstári elszámolások beszámolási é könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
7. §
A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat B:27
mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „mûemléki érték és a régészeti örökség
védelmével kapcsolatosan az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
a kulturális javak védelmével kapcsolatban a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”
szöveg lép.
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6. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása
8. §
A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

7. A budapesti központi szennyvíztisztító telep
és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
9. §
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. és
2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához
szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
10. §
Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1.
és 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
11. §
(1) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
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242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 92/G. § (2) bekezdés
a) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában” szövegrész helyébe a „kulturális örökség
védelmérõl szóló törvényben meghatározott nyilvántartásban” szöveg lép.
(2) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 92/G. § (2) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak, így kulturális
célú támogatásra pályázhatnak, különösen]
„b) a kulturális örökségvédelmi törvényben meghatározott nyilvántartásában szereplõ régészeti lelõhelyek
feltárására, régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására,
helyreállítására, kialakítására a kormányrendelet szerint
régészeti feltárásra jogosult intézmények tulajdonosai,
vagyonkezelõi;”

10. A településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
12. §
(1) A településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet szabályait kell alkalmazni a mûemléki
érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi engedélyhez kötött és e rendeletben meghatározott
tevékenység dokumentációját véleményezõ központi tervtanács mûködésére.”
(2) Az R7. a következõ, „A tervtanács összetétele” alcímhez tartozó 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A mûemléki épületen végzett, az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet alapján építési engedélyhez kötött építési továbbá a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott örökségvédelmi engedélyhez kötött és e rendeletben meghatározott tevékenység dokumentációjának véleményezése során a tervtanács a 2. §-ban foglaltakon
túlmenõen a mûemlékvédelemben kiemelkedõ, magas
szintû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ természetes személyekbõl áll.”
(3) Az R7. a következõ, „A tervtanács elnöke” alcímhez tartozó 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk
tárgyalása során a tervtanács elnöke a régészeti örökség és
a mûemléki érték védelméért felelõs miniszter által kijelölt
személy.”
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(4) Az R7. a következõ, „A tervtanácsi tag” alcímhez
tartozó 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk tárgyalása során a tervtanács tagja az 5. § (1) és (4) bekezdésében meghatározottakon túlmenõen mûvészettörténeti, régészeti, vagy restaurátori felsõfokú képesítéssel rendelkezõ
személy lehet.”
(5) Az R7. 9. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2/A. §-ban meghatározott dokumentációk tárgyalása során a központi tervtanács feladata, hogy véleményezze
a) a jogszabály szerinti I. és II. bírsági kategóriába tartozó mûemlékeket érintõ építési tevékenységek építészetimûszaki, továbbá
b) az a) pont szerinti épületeket érintõ, a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek örökségvédelmi
dokumentációját.”
(6) Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A területi építészeti-mûszaki tervtanács feladata,
hogy véleményezze
a) a fõpolgármester településképi véleménye hiányában a fõvárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt
aa) álló területen az építéssel érintett telek közterülettel
határos, vagy a telek közterületi határához legközelebb,
de legfeljebb 20 méterre álló új épület építéséhez vagy
ilyen helyen álló meglévõ épület településképet érintõ felújításához, átalakításához, bõvítéséhez, továbbá
ab) nem álló területen fõvárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület településképet érintõ felújításához, átalakításához, bõvítéséhez
szükséges építészeti-mûszaki dokumentációt,
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére az
elsõ fokú eljárásban a döntés alapjául szolgáló, az önkormányzat polgármestere által – a helyi építészeti-mûszaki
tervtanács szakmai álláspontjára alapozott – véleményezett
építészeti-mûszaki dokumentációt, továbbá
c) a jogszabály szerint III. bírság kategóriába tartozó
mûemléki épületen végzett építési tevékenység végzéséhez szükséges építészeti-mûszaki dokumentációt,
d) a jogszabály szerint III. bírság kategóriába tartozó
mûemléki épületen végzett, a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek örökségvédelmi dokumentációját,
e) az önkormányzat polgármesterének településképi véleménye hiányában a világörökségi területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló
új épület építésével vagy meglévõ épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bõvítésével vagy átalakításával kapcsolatos építészeti-mûszaki dokumentációt, valamint
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f) az önkormányzat polgármesterének településképi véleménye hiányában a mûemléki jelentõségû területen a telek
közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre
álló új épület építésével vagy meglévõ épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bõvítésével vagy átalakításával
kapcsolatos építészeti-mûszaki dokumentációt.”
(7) Az R7. a következõ, „A tervtanácshoz benyújtandó
tervdokumentumok” alcímhez tartozó 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A 9. § (2a) bekezdésében és a 9. § (4) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott esetekben az építészeti-mûszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-mûszaki
dokumentációnak a 11. § (3) bekezdésében foglaltakon
túlmenõen az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a) a beavatkozással érintett részre vonatkozó, jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti dokumentáció,
b) a tervezett beavatkozásokat megalapozó vizsgálatok, szakvélemények, valamint
c) a mûemléki értékek bemutatására alkalmas részletességû felmérési dokumentáció.”
(8) Az R7. 13. § (1) bekezdésében az „és összetételben,
de legalább 5 taggal” szövegrész helyébe az „és összetételben” szöveg lép.

11. A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
13. §
A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R8.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint
módosul.

12. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
14. §
(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)
8/B. § (2) bekezdés h) pontjában az „a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „az
illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatalát” szöveg, az „a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész helyébe az „az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatalát” szöveg lép.
(2) Az R9. 8/D. § (1) bekezdés d) pontjában az „a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet” szövegrész
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helyébe az „az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg,
a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalát” szöveg lép.
(3) Az R9. 3. és 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

13. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
15. §
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.)
2. és 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

14. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet módosítása
16. §
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §
(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági ügyek, a sajátos építményfajták
és a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek kivételével – az elsõ fokú építésügyi
hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: elsõ fokú építésügyi hatóság) az
építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzõjét és a fõvárosi
kerületi önkormányzat jegyzõjét jelöli ki. A járásszékhely
települési önkormányzat jegyzõjének illetékessége a járási
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(fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
(2) A Kormány
a) a Kormány által rendeletben kiemelt jelentõségû
üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben – a kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérõ
rendelkezése hiányában –,
b) eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással
kapcsolatos ügyben,
c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás
is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti
közremûködõ vagy társhatósági feladatok ellátására,
d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi
hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építésügyi hatósági ügyben,
e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint
f) az elsõ fokú építésügyi hatóságot érintõ kizárási
ügyben
az elsõ fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: elsõ fokú
kiemelt építésügyi hatóság) – a sajátos építményfajták,
valamint a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével – az építmények, építési
tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi hivatalt
– a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –, illetve
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalt jelöli ki az
1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fõvárosi
kerületekre kiterjedõ illetékességgel.
(3) Az 1. melléklet II. részében felsorolt járási (fõvárosi
kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal az 1. melléklet II. részében meghatározott illetékességi területén – a (2) bekezdésben meghatározott feladatok mellett – ellátja a mûemlékekkel kapcsolatos elsõ fokú építésügyi hatósági
feladatokat.
(4) A Kormány a fõvárosban – az (1) bekezdésben meghatározott feladatok mellett – az Étv. rendelkezései alapján
a helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az elsõ fokú építésügyi hatósági feladatok ellátására
a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét jelöli ki.
(5) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként, valamint
a mûemlékvédelem területén a külön jogszabályban meghatározott másodfokú feladatok ellátására az építmények, építési tevékenységek tekintetében – a sajátos építményfajták,
valamint a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben
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meghatározottak kivételével – a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi
és örökségvédelmi hivatal önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egységét (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki.
(6) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mûtárgyak tekintetében elsõ fokú építésügyi hatóságként a (2) bekezdés, másodfokú építésügyi hatóságként az
(5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot jelöli ki.
(7) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi
hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli
ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és
építményeket érintõ építésügyi hatósági ügyekben a (2) és
az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el.
(8) Azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány a kiemelt
jelentõségû ügyben – a kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérõ rendelkezése
hiányában – szakhatóságként elsõ fokon a (2) bekezdés
szerinti hatóságot, másodfokon az (5) bekezdés szerinti
hatóságot jelöli ki.
(9) Építésügyi Szolgáltatási Pontként az 1. melléklet
III. részében meghatározott városi és 5000 fõ lakosságszám feletti települési önkormányzat a következõ építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az
építésügyi hatósági ügyintézésük elõsegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári
kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának,
digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi
hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az
ÉTDR-be történõ feltöltésének biztosítása,
d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetõvé tétele, továbbá
e) települési önkormányzati egyéb mûszaki, üzemeltetési feladatok.”
(2) Az R12. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány építésfelügyeleti hatóságként –
a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) elsõ fokon az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi hivatalt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –, illetve járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatalt (a továbbiakban együtt: elsõ fokú
építésfelügyeleti hatóság) az 1. melléklet I. és II. részében
felsorolt járásokra, fõvárosi kerületekre kiterjedõ illetékességgel,
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b) másodfokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal
szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ
szervezeti egységét (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti hatóság)
jelöli ki.
(2) A mûemléki jelentõségû területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló,
meglévõ épület bontásának tudomásulvételével kapcsolatos elsõ fokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat az
1. melléklet II. részében felsorolt járási (fõvárosi kerületi)
hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal látja el, az 1. § (3) bekezdése szerinti hatásköre vonatkozásában meghatározott illetékességi területén.
(3) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták
közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz
tartozó mûtárgyak tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki.
(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenõrzési
feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki.
Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintõ építésfelügyeleti hatósági ügyekben az
(1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti
hatóság jár el.”
(3) Az R12. 4. §-a a következõ (6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6e) A (6d) bekezdés szerint elfogadott oklevelek és
szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú
szakképzettségek esetében további vizsgálatot nem kell lefolytatni, kivéve ha a képesítési elõírások megváltoznak.”
(4) Az R12. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatal vezetõjének a gyakorlati ideje legalább három év,
amelyet köztisztviselõként vagy kormánytisztviselõként
építésügyi igazgatási vagy örökségvédelmi igazgatási területen kell megszerezni.”
(5) Az R12. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatal vezetõjének eredményes építésügyi vizsgával vagy
fõépítészi vizsgával kell rendelkeznie, kivéve ha azok letétele alól mentesült.”
(6) Az R12. 5. §
a) (2) bekezdésében a „legalább 3 éves építésügyi igazgatási” szövegrész helyébe az „– a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – legalább 3 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági”, és
b) (3) bekezdésében „Az elsõ- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselõ
szakmai gyakorlati idejeként” szövegrész helyébe „A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kor-
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mánytisztviselõ szakmai gyakorlati idejeként – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével –”
szöveg lép.
(7) Hatályát veszti az R12. 1/A. és 1/B. melléklete.

16. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
18. §
(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R13.) 32/E. § (3) bekezdés c) pontjában az „a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „ha az
eljárás régészeti lelõhelyen, vagy régészeti védõövezet területén megvalósuló tevékenység engedélyezésére irányul,
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, ha az eljárás mûemléki területen
megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ tevékenység engedélyezésére irányul, az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg lép.
(2) Az R13. 4. számú melléklete a 10. melléklet szerint
módosul.

17. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ
adatközlés szabályairól szóló
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
19. §
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. és 2. számú melléklete a 11. melléklet
szerint módosul.
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igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. és 2. számú melléklete a 12. melléklet szerint
módosul.
19. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
21. §
(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.)
14. § (10) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
(2) Az R16. 25. § (5) bekezdésében az „elem, továbbá”
szövegrész helyébe az „elem tulajdonjogának átruházásához
a kultúráért felelõs miniszter,” szöveg, 51. § (4) bekezdésében az „elem, továbbá” szövegrész helyébe az „elem ingyenes átruházásához a kultúráért felelõs miniszter” szöveg lép.
20. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs
szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
22. §
A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R17.) 4. számú melléklete a
13. melléklet szerint módosul.
21. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
23. §
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R18.) 4. számú melléklete a 14. melléklet
szerint módosul.

18. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi
pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. Egyes vasúti beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.)
Korm. rendelet módosítása

20. §

24. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ köz-

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
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üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 1. és 2. számú melléklete
a 15. melléklet szerint módosul.
23. Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti
infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
25. §
A Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.)
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Azokban az esetekben, amikor a mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a szakhatóságként
közremûködõ szervet – a régészettel és mûemlékvédelemmel
összefüggõ ügyekben eljáró szakhatóságok kivételével – az
Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani. A régészettel és mûemlékvédelemmel összefüggõ ügyekben szakhatóságként elsõ fokon a Nyíregyházi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, másodfokon régészet
esetén a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, mûemlékvédelem esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala jár el.”
24. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
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déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R21.) 1. és 2. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

26. A telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ
és egyes szolgáltató tevékenységekrõl,
valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés
szabályairól szóló
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
28. §
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet 4. § f) pontjában az „a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet” szövegrész
helyébe az „az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg,
az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész
helyébe az „az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg
lép.

27. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában
közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl,
valamint egyes szakhatósági közremûködések
megszüntetésérõl és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. §
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 1. és
2. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
25. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi
közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna
és Szõkedencs község déli közigazgatási határa által
lehatárolt területen megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása
27. §
Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község

29. §
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R22.) 1. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

28. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
30. §
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 2. számú
melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
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29. A Duna projekt megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló
77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
31. §
A Duna projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 1. és 2. számú melléklete a 20. melléklet
szerint módosul.

30. A Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD)
vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása tárgyú
projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
32. §
A Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 2. számú melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

31. A Tisza hullámtér projekt megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
33. §
A Tisza hullámtér projekt megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R26.) 2. számú melléklete a 22. melléklet
szerint módosul.

32. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem
megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
34. §
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R27.) 1. és 2. számú melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
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33. A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet módosítása
35. §
A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „Építésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „építésügyi és örökségvédelmi
hivatal (a továbbiakban: Építésügyi Hivatal)” szöveg lép.

34. Az építési beruházások megvalósításához szükséges
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és
a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
36. §
Hatályát veszti az építési beruházások megvalósításához
szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése.

35. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeirõl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
37. §
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeirõl,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pont
f) alpontjában a „kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe a „építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.

36. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû
projekt Dunaalmás község közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
38. §
A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû
projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
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60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.)
1. és 2. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

37. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû
projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
39. §
Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 1. és 2. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

38. A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
40. §
A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R30.) 1. és 2. melléklete a 26. melléklet
szerint módosul.

39. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló
174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
41. §
A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R31.) 1. és 2. melléklete a 27. melléklet
szerint módosul.
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40. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
42. §
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és
a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 3., 6. és 7. melléklete a 28. melléklet szerint
módosul.
41. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok
mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
43. §
A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl
szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket, mûemléki területeket
és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett adatbázisban szereplõ” szövegrész
helyébe az „a régészeti lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket, mûemléki területeket és a mûemlékeket tartalmazó,
a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
42. A Nemzeti Földalap
vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló
11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
44. §
A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe „Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
43. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr
közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása
45. §
Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával össze-
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függõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. és 2. melléklete a
29. melléklet szerint módosul.

47. A magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

44. Az ELI (Extreme Light Infrastructure)
integrált európai kutatási nagyberendezés
magyarországi megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. §

46. §

A magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R37.) 1. és 2. melléklete a 33. melléklet szerint módosul.

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai
kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 1. és 2. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.

48. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja
rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
50. §

45. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója
keretében megvalósuló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R38.) 1. és 2. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.

47. §
A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. és 2. melléklete a
31. melléklet szerint módosul.

49. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló
311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
51. §

46. A Szociális Családiház-építési Program keretében
az Ócsa területén megvalósuló
építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R39.) 1. és 2. melléklete az 35. melléklet szerint módosul.

48. §

50. A világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi
komplex hatásvizsgálati dokumentációról
és a világörökségi várományos helyszínekrõl szóló
315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

A Szociális Családiház-építési Program keretében az
Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 1. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

52. §
(1) A világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi
komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörök-
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ségi várományos helyszínekrõl szóló 315/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)
a) 2. § (6) bekezdés a) pontjában az „illetékes fõvárosi
és megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatalát” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az
„az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R40. 10. §-ában és 13. § (2) bekezdés d) pontjában a „kulturális” szövegrész.

51. A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs
programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
53. §
A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 1. és 2. melléklete a 36. melléklet szerint
módosul.

52. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
54. §
(1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R42.) 30. § (1) bekezdésében az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl szóló Korm. rendeletben meghatározott,
a régészeti lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által vezetett adatbázisban szereplõ – az MgSzH részére átadott – ” szövegrész helyébe
az „a régészeti lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket,
mûemléki területeket és a mûemlékeket tartalmazó, a
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala által vezetett adatbázisban szereplõ
– a NÉBIH részére átadott – ” szöveg lép.
(2) Az R42. 30. § (1) bekezdésében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát” szöveg lép.
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53. Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas
állapotra történõ felújításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása
55. §
Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012.
(III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 1. és 2. melléklete a 37. melléklet szerint módosul.

54. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
56. §
A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R44.) 1. és 2. melléklete a 38. melléklet szerint módosul.

55. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási
programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
57. §
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási
programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R45.) 1. és 2. melléklete a 39. melléklet
szerint módosul.

56. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika
Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok
kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása
58. §
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban
történõ elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósí-
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tásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 1.
és 2. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

57. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion
rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása
59. §
A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 1. és 2. melléklete a 41. melléklet szerint módosul.

58. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
60. §
Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 173/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 1. és 2. melléklete
a 42. melléklet szerint módosul.

59. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása
61. §
A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
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nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R49.) 1. és 2. melléklete a 43. melléklet
szerint módosul.
60. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez
és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
62. §
A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és
a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 297/2012. (X. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 1. és 2. melléklete
a 44. melléklet szerint módosul.
61. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt.
Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló
citromsavat elõállító üzemének
beruházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
63. §
A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban
megvalósuló citromsavat elõállító üzemének beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 1. és 2. melléklete
a 45. melléklet szerint módosul.
62. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központról szóló
310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása
64. §
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A Központ
a) a Kötv. 86. § (1) bekezdés a) pontja és 86. § (4) bekezdése szerinti elõvásárlási jogot gyakorló szerv;
b) a Kötv. 87. §-ában meghatározott kisajátítást kérõ
szerv.”
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63. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. szám

64. Az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
66. §

65. §
(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R52.) 25. § (2) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(2) Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedély megadásáról – önálló jogorvoslattal meg nem támadható – végzésben dönt. Az elvi építési keretengedély
iránti kérelem elutasításáról az építésügyi hatóság végzéssel dönt.”
(2) Az R52. 25. § (5) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(5) Az építésügyi hatóság az érdemi döntést
a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához
szükséges hat hónapnál nem régebbi elõzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,
b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétõl
számított tizenöt napon belül meghozza.”
(3) Az R52. 36. § (2) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(2) Az országos építési követelményektõl való eltérés
engedélyezése iránti kérelmet elõ lehet terjeszteni
a) önálló kérelemként,
b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,
c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy
d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában
az integrált építési engedélyezési szakaszban.”
(4) Az R52. 46. § (6) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:
„(6) A bontási engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést
a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához
szükséges hat hónapnál nem régebbi elõzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,
b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétõl
számított tizenöt napon belül meghozza.”
(5) Az R52. 6. melléklete az e rendelet 46. melléklete
szerinti kiegészítéssel lép hatályba.

(1) Az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 110. § (2) bekezdésében az „a
108–109. §” szövegrész helyébe az „a 105–109. §” szöveg
lép.
(2) Az R53. 41. § a) pontjával megállapított, R12.
1. melléklet II. része a 47. melléklet szerint lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az R53. 110. § (3) bekezdésében az
„ , a 105–107. §” szövegrész.
(4) Nem lép hatályba az R53.
a) 23. § (2) bekezdése,
b) 30. § e) pontja,
c) 34–35. §-a,
d) 42. § e) és f) pontja,
e) 108. § b) pontja,
f) 13. melléklet 2. pontja.
(5) Nem lép hatályba az R53. 6. mellékletével megállapított, az R12. 1. melléklet III. részében foglalt táblázat
22. sora.

65. Az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló
90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
67. §
Nem lép hatályba az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm.
rendelet
a) 28. § (1) bekezdése,
b) 31. § 22. pontja,
c) a 32. § 22. pontja.

66. A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
68. §
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
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zökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A polgármester építmény építésére, bõvítésére, településképet érintõ átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat
településképi véleményt. A fõvárosban az Étv. rendelkezései alapján fõvárosi helyi építészeti értékvédelem alá
vont építmények esetében az elsõ fokú építésügyi hatósági
eljárásokhoz a fõpolgármester adhat településképi véleményt.”
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67. Záró rendelkezések
69. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–62. alcím és az 1–45. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2. számú mellékletének „I” Ingatlan adatlap alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ „I” Ingatlan adatlap
Az „I” Ingatlan adatlapot minden helyrajzi számmal rendelkezõ ingatlanról ki kell tölteni. Az ingatlan-nyilvántartással való egyezõség érdekében a fejrészben szereplõ és a jogi rendezettségre vonatkozó kódot minden esetben ki kell tölteni. Az ingatlan csak abban az esetben lehet „részben rendezett” (3. kód), ha az társasház vagy lakásszövetkezeti épület.
Ugyanis az egy helyrajzi számhoz tartozó külön tulajdonokat, mint törzslap az „I” adatlap összefogja, de az önkormányzat azokkal (az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként) egymástól függetlenül rendelkezhet.
1. sor: Az ingatlan konkrétan használt neve, illetõleg használati funkciójából adódó megnevezése (pl. lakóépület,
Kossuth Gimnázium).
2–5. sorok: Ha egy ingatlannak több címe (bejárata) van, akkor a fõ címet (út, utca, köz, sor, tér stb. nevet) kell bejegyezni a 4. sorba. Az 5. sorba a második cím kerül. A házszámra vonatkozóan tól-ig értéket tartalmaznak a sorok, hogy
ha egy épület több lépcsõházzal rendelkezik, a postai cím szerint beírhatóvá váljon. A fõváros, megye kódja a kódjegyzékben szerepel. Helységazonosító törzsszámként a KSH kódszámát kell beírni. A fõváros, megye és a helységazonosító
kódot külföldi ingatlan esetében nem szabad kitölteni.
6. sor: A kódjegyzék alapján töltendõ ki, és az ország nevét a kód elé kell írni.
7. sor: Az ingatlan bel-vagy külterületi fekvésének kódját kell beírni. A bel- és külterület szerinti nyilvántartás mind
a helyi, mind a központi információban fontos szerepet tölt be.
8. sor: A földrészlet nagyságát hektárban, és a maradékot m2-ben kell szerepeltetni (1 ha = 10 000 m2). Ha a földrészlet idegen tulajdonú, csak a rajta lévõ épület, építmény az önkormányzaté, akkor a földrészlet adata üresen marad.
9. sor: A kódjegyzék alapján töltendõ ki. Amennyiben a 2. és 3. kódot használják, akkor nem szabad „F” betétlapot
kitölteni.
10–11. sorok: A kódlista alapján töltendõ ki.
13. sor: A kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi védettség kitöltése a kódjegyzék alapján történik. A sorba kötelezõ beírni a mûemléki, természetvédelmi törzsszámot, régészeti lelõhely esetén a lelõhely egyedi azonosító számát
is. Ha az ingatlan-nyilvántartásban nem egyértelmûen rögzítettek a kulturális örökségvédelmet, természetvédelmet érintõ
adatok, akkor külön egyeztetés szükséges a fõvárosi és megyei kormányhivatallal, illetve a természetvédelmi hatósággal.
14. sor: A tulajdonszerzés jogcímeit a kódjegyzék tartalmazza. Ha az ingatlan adatfelvételére olyan idõpontban kerül
sor, amikor az épület vagy építmény már üzembe helyezésre került, bekerülési értéket a számvitel nyilvántartásába vette,
de a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba még nem jegyezte be, addig az ismert adatok kitöltése mellett rendezetlennek tekinthetõ a kataszter nyilvántartása. A borítólap megjegyzésre szolgáló oldalán a földhivatali rendezés szükségességét (okát) fel kell vezetni, és mindaddig számon tartani, míg a földhivatali bejegyzés nem történt meg.
16. sor: Akkor kell kitölteni, ha az ingatlan teljes egészében önkormányzati tulajdonú, jelölése: 1/1. Amennyiben az
önkormányzat csak résztulajdonos, akkor a lap második oldalán (hátlapján) lévõ résztulajdonosi adatokat kell kitölteni.
17–26. sorok: Az ingatlanra vonatkozó jogokat és tényeket a tulajdoni lap III. része tartalmazza. Az ingatlanra vonatkozó jogok és tények fogalmát az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A sorok kitöltéséhez a kódjegyzék az egyes jogokra és tényekre kódot
tartalmaz, amelyet az elsõ két kódkockába kell beírni, és a törtvonal utáni részben az évszámot kell szerepeltetni.

242

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2. szám

27.001-tõl kezdõdõ sorok: Ha az ingatlan több önkormányzat tulajdonában áll, akkor minden résztulajdonos nevét és
a közös tulajdon hányadát szerepelteti. A tulajdoni részarányra vonatkozó sorok számozása lehetõvé teszi, hogy a tulajdonosok számára tekintettel az önkormányzat tovább folytassa a számozást.
28.1. sor: Az önkormányzat költségvetési intézménye a mûködését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyonkezelõje. A vagyonkezelõk besorolását a kódlista tartalmazza. Ha
több vagyonkezelõje van az ingatlannak, akkor a sorszámozás – helyi igény szerint – tovább folytatható.
29.1. sor: Az üzemeltetõ azonos lehet a vagyonkezelõvel, és lehet attól független. A besorolást a kódjegyzék szerint
kell elvégezni. Ha több vagyonkezelõje van az ingatlannak, akkor a sorszámozás – helyi igény szerint, kézi nyilvántartásnál pótlapon – tovább folytatható.
30. sor: Ha az ingatlan a számviteli nyilvántartás szerint a 16. számlacsoportban üzemeltetésre, kezelésre vagy koncesszióba adottként szerepel, akkor a kódjegyzék szerinti 1 kódot kell beírni. A kód utáni alátörés négy kódkockájába az
átadás évszámát kell írni.
31. sor: Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: a számviteli törvény vonatkozó elõírásainak megfelelõen az ingatlan üzembe helyezésekor (a használatbavételekor) a számviteli nyilvántartásba bekerült értéke (bekerülési értéke),
növelve azt az ingatlan üzembe helyezésétõl (használatbavételétõl) az adatlapra történõ felvétel idõpontjáig az ingatlan
bõvítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével összefüggõ beruházások, valamint az ingatlan eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítások aktivált értékével. (Saját kivitelezésben
történt beruházás, felújítás megvalósítása esetén a közvetlen önköltség aktivált értékével.) Megjegyzés: a térítésmentesen átvett forgalomképes ingatlanok eredeti bekerülési értékét – amennyiben az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti érték nem ismert – a számvitel törvényi elõírásainak megfelelõen az állományba vétel idõpontjában ismert piaci értéken kell a számviteli nyilvántartásba felvenni.
31.1-tõl kezdõdõ sorok: A bruttó érték változásának követését szolgáló sorok: az adatlapon történõ felvétel idõpontja
szerinti bruttó érték változásának, a változás idõpontjának, elõjelének (+ vagy –) és értékének, valamint ezáltal a halmozott (megváltozott) bruttó érték feltüntetésére szolgálnak. A bruttó érték változását és a halmozott (megváltozott) bruttó
értéket a számviteli nyilvántartás értékadataival egyezõen kell az adatlapon kimutatni.
32. sor: Becsült érték a forgalomképes ingatlanoknál a forgalmi érték, a forgalomképtelen ingatlanoknál a költségalapú becsült érték. Ez a sor csak akkor töltendõ ki, ha valamilyen okból (pl. értékesítés, hasznosítás) az értékbecslés
megtörtént, és az nem került átvezetésre a számviteli nyilvántartásban. Kivételt képez a kataszter módosított nyilvántartása során 2003. január 1-jéig történõ értékelés, amikor minden esetben e sor kitöltendõ.
33. sor: Az ingatlan állagmutatójának besorolását az év oszlopban a kódjegyzék tartalmazza. A legutolsó oszlopban
szereplõ 3 kódkockába az ingatlan állagának pontosabb százalékos meghatározása történhet. Az „I” adatlapon az állagmutató a helyrajzi számhoz tartozó összes építmény (épület) súlyozott átlagú állagmutatója alapján szerepeltetendõ.
Az építmények állagmutatójából a súlyozott átlagot a tárgyév végén nyilvántartott bruttó értékkel kell kiszámolni.”
2. Az R1. 4. számú mellékletében a „Területi mûemléki védelem” címet követõ szövegrészben a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.

2. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R3. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Ha az építményt régészeti lelõhelyen vagy régészeti védõövezet területén valósítják meg, Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az építményt mûemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ módon valósítják meg, az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
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3. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe
a „Ha a hõtermelõ létesítményt vagy a távhõvezetéket régészeti lelõhelyen vagy régészeti védõövezet területén valósítják meg, Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a hõtermelõ létesítményt vagy
a távhõvezetéket mûemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ módon valósítják meg, az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.” szöveg lép.

4. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R5. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 2. és 10. sorában a „Fõvárosi Kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg, az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R5. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
3. Az R5. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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4. Az R5. 2. számú melléklet 1. és 3. pontjában foglalt táblázat
„
Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

”
5. Az R5. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális örökségvédelmi
irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet, mûemlékvédelem és
világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R5. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
7. Az R5. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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5. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R6. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat E:3 mezõjében a „Veszprém Megyei Kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „Veszprémi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R6. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat F:3 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Veszprém Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
3. Az R6. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat E:3, E:6 és E:11 mezõjében a „Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormány Hivatal” szövegrész helyébe a „Nyíregyházi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.
4. Az R6. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat F:3, F:6 és F:11 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala”
szöveg lép.
5. Az R6. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat:
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R6. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat:
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
7. Az R6. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat:
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet, mûemlékvédelem és
világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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8. Az R6. 2. számú mellékletének 2., 3. és 4. pontjában foglalt táblázat
„
Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

”
9. Az R6. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat:
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

”
10. Az R6. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat:
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
11. Az R6. 2. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat:
„
Építésügy

fõvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

”
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12. Az R6. 2. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat:
„
Kulturális örökségvédelem

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”

6. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R8. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
kulturális örökségvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
2. Az R8. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
településrendezési elõírásokkal való
összhang

illetékes építésügyi hatóság

Tolna Megyei Kormányhivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
településrendezési elõírásokkal való
összhang

az építési tevékenység helye szerinti
települési önkormányzat jegyzõje

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
3. Az R8. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
„
építésügy

Tolna Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
építésügy

Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
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7. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
2. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Ha az út régészeti lelõhelyen, vagy régészeti védõövezet területén valósul meg, Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az út mûemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ módon valósul meg, a fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.”
szöveg lép.
3. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezõjében az „A településrendezési eszközökkel való megfelelõség
vizsgálata.” szövegrész helyébe az „Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és
a helyi építési szabályzatnak.” szöveg lép.
4. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezõjében az „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az építési
tevékenység helye szerinti települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje” szöveg lép.
5. Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat D:11 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
6. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sorában, III. részében foglalt táblázat 5. sorában és IV. részében
foglalt táblázat 4. sorában a „kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „illetékes járási
(fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
7. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sorában, III. részében foglalt táblázat 5. sorában és IV. részében foglalt
táblázat 4. sorában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Ha a hajózási létesítmény régészeti lelõhelyen vagy régészeti védõövezet területén valósul meg, Budapest Fõváros Kormányhivatala építésügyi és örökségvédelmi hivatala, ha a hajózási létesítmény mûemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ
módon valósul meg, a fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.” szöveg lép.
8. Az R9. 5. melléklet I. részében foglalt táblázat 7. sorában az „Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és
a helyi építési szabályzatnak.” szövegrész helyébe az „Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.” szöveg, az „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe „az építési tevékenység helye szerinti települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje” szöveg, és az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
9. Az R9. 5. melléklet III. részében foglalt táblázat 2. sorában az „Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak.” szövegrész helyébe az „Az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.” szöveg, az „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„az építési tevékenység helye szerinti települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje” szöveg, valamint a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.

8. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R10. 2. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezõjében a „fõvárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
2. Az R10. 2. mellékletében foglalt táblázat D:11 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Ha a létesítményt régészeti lelõhelyen vagy régészeti védõövezet területén valósítják meg, Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a létesítményt mûemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben mûemléket érintõ módon valósítják meg az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala.” szöveg lép.
3. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában az „Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.” szövegrész helyébe az „Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a régészeti örökség és a mûemléki
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érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.” szöveg lép.
4. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában a „fõvárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi
irodája” szövegrész helyébe a „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.
5. Az R10. 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sorában a „Kulturális Örökségvédelmi hivatal” szövegrész helyébe
a „régészeti terület esetén a Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, mûemléki terület esetén az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.

9. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R11. 2. mellékletében foglalt táblázat I. rész 4. sora helyébe a következõ sor lép:
„
4.

Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják meg,
amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet, mûemlék,
illetve mûemléki terület ténye
van feljegyezve, vagy amelynek
helyrajzi száma a Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalának régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó adatbázisában
szerepel.

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

illetékes járási hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják meg,
amelyre az ingatlannyilvántartásban – jogi jellegként
– vagy az adatbázisban régészeti
lelõhely, vagy régészeti
védõövezet ténye van
feljegyezve, Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, ha az
újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják meg,
amelyre az ingatlannyilvántartásban – jogi jellegként
– vagy az adatbázisban mûemlék,
illetve mûemléki terület ténye
van feljegyezve, az illetékes
fõvárosi vagy a megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala.

”
2. Az R11. 2. mellékletében foglalt táblázat II. rész 5. sora, III. rész 5. sora, valamint IV. rész 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

Ha a más célú hasznosítást olyan
földrészleten tervezik
megvalósítani, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet, mûemlék,
illetve mûemléki terület ténye
van feljegyezve, vagy amelynek
helyrajzi száma a Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalának régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó adatbázisában
szerepel.

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

illetékes járási hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

Ha a más célú hasznosítást olyan
földrészleten tervezik
megvalósítani, amelyre az
ingatlan- nyilvántartásban – jogi
jellegként – vagy az
adatbázisban régészeti lelõhely,
vagy régészeti védõövezet ténye
van feljegyezve, Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, ha a más célú
hasznosítást olyan földrészleten
tervezik megvalósítani, amelyre
az ingatlan- nyilvántartásban
– jogi jellegként – vagy az
adatbázisban mûemlék, illetve
mûemléki terület ténye van
feljegyezve, az illetékes fõvárosi
vagy a megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala.

”
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10. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R13. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R13. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe „ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás régészeti lelõhelyet, vagy régészeti
védõövezetet érint, Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás mûemléki területet érint, az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.

11. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R14. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:71 és C:74 mezõjében a „kultúráért” szövegrész helyébe
a „régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért” szöveg lép.
2. Az R14. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:38 mezõjében a „KÖH” szövegrész helyébe a „ régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs miniszter” szöveg lép.
3. Hatályát veszti az R14. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 18. sora.

12. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R15. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következõ sor lép:
„
3.

Felszín feletti
építmények

Állomások és vonali
mûtárgyak felszínen
megjelenõ építményei
(különösen: szellõzõ
fejek, lépcsõ lefedések,
liftépületek)

Általános építésügyi
hatósági engedélyek

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
V. Kerületi
Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

”
2. Az R15. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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3. Az R15. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala

az építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
4. Az R15. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala

az építésügyért felelõs miniszter

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
5. Az R15. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R15. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
„
Kulturális örökségvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

”
sora helyébe a következõ sor lép:
„
Régészet, mûemlékvédelem és
világörökség

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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13. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R17. 4. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Büntetõügyekben szükséges kriminalisztikai
és egyéb szakkérdések esetén felmerülõ vizsgálatok:
a) az alkotmányos rendet sértõ nyomdai és sajtóterméNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértõi Intézete
kek vizsgálata
b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával kapcsolatos
vizsgálat
c) nyelvészeti vizsgálat
d) hangtechnikai vizsgálat
e) írásszakértõi vizsgálat
f) fotó- és videotechnikai vizsgálat
g) kémiai anyagok analitikai vizsgálata
h) informatikai szakkérdések vizsgálata
i) fizikai vizsgálat
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
j) textilszakértõi, vegyészeti vizsgálat, ideértve
(a toxikológiai és az áruminõségi vizsgálatok
kivételével) öngyulladással és egyéb tûzesettel
kapcsolatos vegyelemzés
k) fegyver- és lõszerszakértõi vizsgálat
l) nyomszakértõi vizsgálat
m) tárgy fénykép alapján történõ azonosítása
n) mikromaradványok vizsgálata
o) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértõi
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
Intézete kizárólagos hatáskörébe nem tartozó iratok
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértõi Intézete
okmányszakértõi vizsgálata
p) személy fénykép alapján történõ azonosítása
Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek
q) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértõi Intézete”
fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség
vizsgálatát is
2. Az R17. 4. számú melléklete a következõ 10. ponttal egészül ki:
„10. Régészeti örökség és mûemléki érték védelme
1. Mûemléki értékekkel összefüggõ szakkérdések
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
2. Régészeti örökséggel kapcsolatos szakkérdések
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala”
3. Hatályát veszti az R17. 4. számú melléklet 5. pont 4. és 5. alpontja.

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

253

14. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az R18. 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következõ sor lép:
„
7.

A Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala által
vezetett adatbázisban szereplõ
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen megvalósuló, vagy
külön jogszabályban
meghatározott esetekben
mûemléket érintõ építmény
engedélyezésére irányuló eljárás

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

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

régészeti lelõhelyen vagy
régészeti védõövezet területén
lévõ építmény engedélyezésére
irányuló eljárás esetén a Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, mûemléki területen
megvalósuló, vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetekben mûemléket érintõ
építmény engedélyezésére
irányuló eljárás esetén az
illetékes fõvárosi vagy a megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

”

15. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg,
az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg,
az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg lép.
3. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg,
az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
4. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 8. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg,
az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
5. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 10. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal”
szöveg, az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
6. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal”
szöveg, az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
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7. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 12. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal”
szöveg, az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
8. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal”
szöveg, az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
9. Az R19. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sorában az „Építmény helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal”
szöveg, az „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
10. Az R19. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következõ sor lép:
„
4.

Régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

16. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R20. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, az „építésügyért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” lép.
2. Az R20. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sorában a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek”
szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg, a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe
a „Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R20. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1.

építésügy

Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
4. Az R20. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következõ sor lép:
„
11.

régészet és mûemlékvédelem

Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
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17. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezõjében a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:1 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:13 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg lép.
4. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:13 mezõjében a „Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.
5. Az R21. 1. számú mellékletében foglalt táblázat E:13 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, vagy régészet esetén
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R21. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1.

építésügy

Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R21. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következõ sor lép:
„
11.

régészet és mûemlékvédelem

Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”

18. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az R22. 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

Elvi engedélyezési, építési,
bontási és építési engedélytõl
való eltérés engedélyezésére
irányuló eljárásban, ha az
építményt vagy egyéb mûtárgyat
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetben mûemléket érintõ módon
valósítják meg.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy az építmény vagy egyéb
mûtárgy megvalósítása
a régészeti örökség és
a mûemléki érték védelmének
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Ha az építményt vagy egyéb
mûtárgyat régészeti lelõhelyen,
vagy régészeti védõövezet
területén valósítják meg,
Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala, ha az
építményt vagy egyéb mûtárgyat
mûemléki területen vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetben mûemléket érintõ módon
valósítják meg, illetékes fõvárosi
és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala.

”

256

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2. szám

19. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az R23. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következõ sor lép:
„
4.

Minden esetben.

A területrendezési tervekben rögzített
régészeti örökséggel és mûemléki
értékkel kapcsolatos szabályozás,
továbbá a régészeti örökség
és a mûemléki érték védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek érvényesülése.

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

20. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R24. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 106. sora helyébe a következõ sor lép:
„
106.

épület rekonstrukció

Duna jp. 83+250 tkm
Bölcske Védelmi
Központ épületének
felújítása

építésügyi hatósági
engedély

Szekszárdi Járási
Hivatal járási
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

”
2. Az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
3. Az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
4. Az R24. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
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5. Az R24. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R24. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet, mûemlékvédelem és
világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Hatályát veszti az R24. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, 2. pontjában foglalt táblázat
11. sorában, valamint 3. pontjában foglalt táblázat 11. sorában a „Tanácsának” szövegrész.

21. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R 25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
2. Az R25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
3. Az R25. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
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4. Az R25. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
5. Hatályát veszti az R25. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 2. pontjában foglalt
táblázat 11. sorában a „Tanácsának” szövegrész.

22. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
2. Az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
3. Az R26. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
4. Az R26. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
5. Hatályát veszti az R26. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, valamint 2. pontjában foglalt
táblázat 11. sorában a „Tanácsának” szövegrész.
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23. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Kaposvári Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R27. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következõ sor lép:
„
15.

Balatonhídvégi õrtelep
építményeinek
átalakítása, építmény
szám: XVIII

Balatonmagyaród

általános építésügyi
hatósági engedélyek

Zalaegerszegi Járási
Hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Zala Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

”
4. Az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

”
5. Az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R27. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9. régészet, mûemlékvédelem és
világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R27. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2. építésügy

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi hivatala vagy járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala,
mûemléket érintõ ügyben a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal

fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala

”
8. Az R27. 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következõ sor lép:
„
10. régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Hatályát veszti az R27. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sorában, 2. pontjában foglalt táblázat
11. sorában, valamint 3. pontjában foglalt táblázat 12. sorában a „Tanácsának” szövegrész.
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24. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõjében a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Tatabányai Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat C:16 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások”
szöveg lép.
4. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat D:16 mezõjében a „Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Tatabányai Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
5. Az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Hatályát veszti az R28. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezõjében a „Tanácsának” szövegrész.
7. Az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

építésügy

Tatabányai Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
8. Az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következõ sor lép:
„
18.

régészet és mûemlékvédelem

Tatabányai Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Hatályát veszti az R28. 2. mellékletében foglalt táblázat C:20 mezõjében a „Tanácsának” szövegrész.

25. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
3. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat C:16 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások”
szöveg lép.
4. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat D:16 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala”
szöveg lép.
5. Az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Hatályát veszti az R29. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezõjében a „Tanácsának” szövegrész.
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7. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

építésügy

Debreceni Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
8. Az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következõ sor lép:
„
18.

régészet és mûemlékvédelem

Debreceni Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Hatályát veszti az R29. 2. mellékletében foglalt táblázat C:20 mezõjében a „Tanácsának” szövegrész.

26. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:13 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 és D:13 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezõjében a „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
4. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat C:21 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(C)
(21.)

a) Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
b) Pécsi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala

6. Az R30. 1. mellékletében foglalt táblázat D:21 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R30. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezõjében az „építésügyi hivatalának” szövegrész helyébe
az „építésügyi és örökségvédelmi hivatalának” szöveg lép.
8. Az R30. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következõ sor lép:
„
8.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R30. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következõ sor lép:
„
7.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

”
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10. Az R30. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
11. Az R30. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
12. Az R30. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
13. Hatályát veszti az R30. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 5. sora.
14. Az R30. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

Régészet, mûemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
15. Az R30. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

27. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezõjében az „a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg lép.
2. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
3. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat C:8 mezõjében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
4. Az R31. 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
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5. Az R31. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R31. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

Régészet, mûemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R31. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
8. Az R31. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következõ sor lép:
„
8.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R31. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
10. Az R31. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
11. Az R31. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
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12. Az R31. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következõ sor lép:
„
4.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

28. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R32. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

A külön kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala által
vezetett adatbázisban szerepelõ
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen megvalósuló vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetekben mûemléket érintõ
építmény engedélyezésére
irányuló eljárás.

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

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

”
2. Az R32. 6. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

A külön kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala által
vezetett adatbázisban szerepelõ
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen megvalósuló vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetekben mûemléket érintõ
építmény engedélyezésére
irányuló eljárás.

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

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

”
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3. Az R32. 7. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következõ sor lép:
„
7.

A külön kormányrendeletben
meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala által
vezetett adatbázisban szerepelõ
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen megvalósuló vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetekben mûemléket érintõ
építmény engedélyezésére
irányuló eljárás

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

illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

”

29. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R33. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „Gyõri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, az „építésügyért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R33. 1. melléklet 16. sorában a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg, a „Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Gyõri Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következõ sor lép:
„
1.

építésügy

Gyõri Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
4. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következõ sor lép:
„
11.

régészet és mûemlékvédelem

Gyõri Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
5. Az R33. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze” szövegrész helyébe a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának Állami Fõépítésze” szöveg lép.
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30. melléklet a 394/2012. (XII. 20) Korm. rendelethez
1. Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe
a „Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R34. 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a „Kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg, a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Szegedi Járási
Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe
a „Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg, az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
4. Az R34. 2. mellékletében foglalt 11. sora helyébe a következõ sor lép:
„
11.

régészet és mûemlékvédelem

Szegedi Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
5. Az R34. 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fõépítésze” szövegrész helyébe a „Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Fõépítésze” szöveg lép.

31. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek”
szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg lép.
4. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R35. 1. mellékletében foglalt táblázat E:6 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

építésügy

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R35. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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32. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R36. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R36. 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorában az „Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának
Állami Fõépítésze” szövegrész helyébe az „Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
Állami Fõépítésze” szöveg lép.

33. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe az „Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az
„Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
4. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat D:12 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R37. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezõjében a „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe
a „Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.
6. Az R37. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R37. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezõjében a „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe
a „Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.
8. Az R37. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következõ sor lép:
„
10.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R37. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
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10. Az R37. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
11. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
12. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:6 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Érdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
13. Az R37. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezõjében „az építésügyért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
14. Az R37. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

Régészet, mûemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
15. Az R37. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következõ sor lép:
„
12.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala vagy
régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
16. Az R37. 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyi és örökségvédelmi hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

34. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe az „Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
2. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek”
szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg lép.
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4. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezõjében a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe az „Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
5. Az R38. 1. mellékletében foglalt táblázat E:6 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe az „Egri Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatala” szöveg lép.
7. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R38. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

Egri Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”

35. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal (általános építésügyi hatósági jogkörében)” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2: mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek”
szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg lép.
4. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R39. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Pest Megyei Kormányhivatal ” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R39. 2. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezõjében az „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe az
„Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.
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36. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R41. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
4. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R41. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:
„
14.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”

37. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezõjében a „védelem alatt álló építményrészek építésügyi hatósági engedélye” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szöveg lép.
4. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Iroda” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R43. 1. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R43. 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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38. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R44. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának jegyzõje” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
4. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R44. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:
„
14.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”

39. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek” szöveg lép.
4. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R45. 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R45. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következõ sor lép:
„
3.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
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40. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala (általános építésügyi hatósági jogkörében)” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat C:13 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások”
szöveg lép.
4. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat D:13 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R46. 1. mellékletében foglalt táblázat E:13 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R46. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezõjében az „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe az
„Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.

41. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R47. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
4. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezõjében az „Építésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.
6. Az R47. 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:
„
14.

régészet és mûemlékvédelem

Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi
és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
vagy régészet esetén Budapest Fõváros
Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
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42. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások”
szöveg lép.
4. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R48. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R48. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezõjében az „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe az
„Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.

43. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
2. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások”
szöveg lép.
4. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
5. Az R49. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezõjében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
7. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ sor lép:
„
6.

régészet és mûemlékvédelem

Budapest Fõváros Kormányhivatala V. Kerületi Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala
Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

”
9. Az R49. 2. mellékletében foglalt táblázat B:16 mezõjében az „Építésügyi Hivatalának” szövegrész helyébe az
„Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának” szöveg lép.
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44. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezõjében az „illetékes megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe
az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatala Mûemlékvédelmi
és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezõjében az „illetékes megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg lép.
4. Az R50. 1. mellékletében foglalt táblázat D:12 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
az „illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
5. Az R50. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„
9.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
6. Az R50. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:
„
14.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
7. Az R50. 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
8. Az R50. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
„
5.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
10. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:6 mezõjében az „illetékes megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, mûemléket érintõ ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szöveg lép.
11. Az R50. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe az „illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
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12. Az R50. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következõ sor lép:
„
16.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”
13. Az R50. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ sor lép:
„
2.

régészet és mûemlékvédelem

illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal
járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

az illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi
hivatala vagy régészet esetén Budapest
Fõváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

”

45. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
1. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezõjében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
2. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
3. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat C:14 mezõjében a „kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások” szöveg lép.
4. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezõjében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
5. Az R51. 1. mellékletében foglalt táblázat E:14 mezõjében a „Budapest Fõváros Kormányhivatalának Mûemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve” szövegrész helyébe a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
6. Az R51. 2. melléklet B:2 mezõjében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe
a „Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg lép.
7. Az R51. 2. melléklet C:2 mezõjében az „építésügyért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg lép.
8. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következõ sor lép:
„
12.

régészet és mûemlékvédelem

Szolnoki Járási Hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet
esetén Budapest Fõváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

”
9. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezõjében a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze” szövegrész helyébe a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami fõépítésze” szöveg lép.
10. Az R51. 2. mellékletében foglalt táblázat C:17 mezõjében a „területfejlesztésért” szövegrész helyébe a „területrendezésért” szöveg lép.
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46. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az R52. 6. mellékletében foglalt táblázata a következõ 37. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„
37.

A kormány- rendeletben
meghatározott járási
(fõvárosi kerületi) hivatal
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala, illetve a fõvárosi
és megyei kormányhivatal
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala hatáskörébe
tartozó ügyek kivételével
a mûemléki jelentõségû
területen vagy
világörökségi területen
a telek közterületi
határához legközelebb, de
legfeljebb 10 méterre álló
új épület építése vagy
meglévõ épület építésügyi
hatósági engedélyhez
kötött bõvítése vagy
átalakítása esetén.

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

a) építési,
b) összevont (építési
engedélyezési
szakaszában),
c) fennmaradási
engedélyezési eljárás

kormányrendeletben
meghatározott járási
(fõvárosi kerületi) hivatal
építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala

fõvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala

”

47. melléklet a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az R53. 41. § a) pontjával megállapított, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat 20. sora a következõ szöveggel lép hatályba:
„20.

Budapest

I. kerület

V. kerület

az 1. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében:
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XX. kerület,
XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület
az 1. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében:
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület,
X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület,
XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület”
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A Kormány 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete
az örökségvédelmi hatástanulmányról
A Kormány
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

1. §
(1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 66. §-ában meghatározott esetekben a
településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében kell elkészíteni.
(2) A Kötv. 66. §-ában meghatározott örökségvédelmi
hatástanulmányt az 1. mellékletben meghatározott tartalommal kell elkészíteni.
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3. §

(1) A Kötv. 66. §-ában meghatározott örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a) a régészeti szakterületi munkarész vonatkozásában
kizárólag a kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl szóló miniszteri rendelet szerint régészet részszakterületen szakértõi tevékenység végzésére jogosult
szakértõ;
b) az, aki az örökségvédelmi hatástanulmány alapjául
szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal
bír;
c) az a jogi személy, amely az a) vagy b) pontban elõírtak szerinti munkatársak részvételét az örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítésében biztosítja.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplõ
mûemléki szakterületi részeket csak az adott szakterületen
felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ személy
készítheti.

4. §

2. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet.

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésérõl a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési
eszköz készíttetõje köteles gondoskodni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A településrendezési eszközök esetében készített örökségvédelmi hatástanulmány részletes tartalma
1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában:
a) történeti leírás, régészeti örökség felmérése, a változással érintett területen – amennyiben ennek feltételei fennállnak – terepbejárással,
b) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések, tájtörténet,
c) településkép és utcaképek,
d) településszerkezet és területhasználat,
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok,
f) védettségek: régészeti és mûemléki, területi és egyedi,
g) az örökségi értékek elemzése,
h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében.
2. Változtatási szándékok: a tér- és idõbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése:
a) településhálózati és tájhasználati változás,
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás,
c) infrastrukturális változás,
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása.
3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különbözõ hatásterületek kijelölésével:
a) történeti településhálózati következmények,
b) természeti, táji hatások,
c) a településkép feltárulásának változásai,
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d) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetõségei,
e) történeti térbeli rendszerek alakulása,
f) mûemléki együttesek, mûemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentõségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében,
g) mûemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei,
h) településkarakter változásának hatásai,
i) környezeti terhelések és az épített örökség mûszaki állapotának összefüggései,
j) folyamatok iránya, visszafordíthatósága,
k) kárenyhítés lehetõsége, költsége, illetve ellentételezésének lehetõségei.
4. Közérthetõ, egyértelmû elbírálásra alkalmas összefoglaló
5. Nyilatkozat
Az örökségvédelmi hatástanulmány készítõjének nyilatkozata arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.
Az 1–3. pont alatti vizsgálatokat, elemzéseket a településfejlesztési koncepció készítése esetén teljes körûen el
kell végezni, a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetén pedig csak a 2–3. pontban foglaltakat kell a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben, értelemszerû tartalommal kidolgozni.

A Kormány 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai
szerepének megerõsítése érdekében egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § tekintetében a világörökségrõl szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
(1) A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának
rendjérõl, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze,
a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Bizottság tagjai:)
„c) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke,”

(2) Az R1. 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság elnöke a mûvészeti élet mértékadó
képviselõi körébõl a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke
javaslatára kér fel tagot vagy tagokat.”

2. §
(1) A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a
Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A MÖB 10 tagból áll, elnökét a tagok választják
maguk közül.
(2) A MÖB-be két tagot delegál az oktatásért felelõs
miniszter, egy-egy tagot pedig a külpolitikáért felelõs miniszter, a Felsõoktatási Tervezési Testület, a Magyar
Rektori Konferencia, a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.”
(2) Az R2. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyar Mûvészeti Akadémia elsõ alkalommal
2013. január 31-ig delegál tagot a Magyar Mûvészeti
Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 4. §
(2) bekezdése alapján. Az ily módon delegált, és az ok-
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tatásért felelõs miniszter által kinevezett tag megbízatása a már kinevezett tagok megbízatásával egyidejûleg
szûnik meg.”
(3) Az R2.
a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdésében, 1. §
(4) bekezdés b) pontjában, 3. § (2) bekezdés a) pontjában,
4. § (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében,
8. § (2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében az „oktatási
miniszter” szövegrészek helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében az „oktatási miniszternél”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszternél”
szöveg,
c) 7. § (6) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg
lép.
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A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
a felsõoktatási felvételi eljárásról
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõket
rendeli el:

1. A felvételi eljárás részei, lebonyolítója
1. §
(1) A felsõoktatási felvételi eljárás része a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (5)–(6) bekezdése szerint a jelentkezõk
besorolása, valamint a felvételi döntés.
(2) A központi felsõoktatási felvételi eljárást az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.

3. §
2. A rendelet hatálya
(1) Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R3.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Az elnököt – az UNESCO általános tevékenysége
és programjai figyelembevételével – a miniszter – a
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
elnökével és a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnökével egyetértésben – kéri fel négyéves
idõtartamra.”
(2) Az R3. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szakbizottságok elnökeit a miniszter – az MTA
elnökével és az MMA elnökével egyetértésében – kéri fel
négyéves idõtartamra.”
(3) Az R3. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Magyar Mûvészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerõsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdését és 12. § (4) bekezdését elõször a Korm. rendelet hatálybalépését követõ új felkérések esetén kell alkalmazni.”

4. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az Nftv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre, szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya – a 42. § kivételével – nem terjed
ki az egyházi felsõoktatási intézmények által folytatott hitéleti képzésekre.

3. A felsõoktatási felvételi tájékoztató
3. §
(1) A felsõoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsõoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a
központi nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a
felsõoktatási intézmény vezetõje a felelõs.
(3) Az adatszolgáltatás határideje
a) a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelõzõ év szeptember 15. napja;
b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelõzõ év október 15. napja.
(4) A Hivatal gondoskodik
a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelõzõ év október 15. napjáig;
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b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a
képzés indítását megelõzõ év december 31. napjáig
a Tájékoztató elektronikus formában történõ közzétételérõl.
(5) A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi
hirdetményeket kiegészítõ, módosító közleményt – a felsõoktatási intézmények által legkésõbb a jelentkezési határidõt 30 nappal megelõzõen közölt adatok alapján – legkésõbb a jelentkezési határidõt 15 nappal megelõzõen
tehet közzé.
(6) Az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) és a Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát
a felsõoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhetõ formában közzéteszi.
(7) A minisztérium és a Hivatal a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közleményt – amennyiben ilyen megjelenik – teljes terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki
számára hozzáférhetõ formában közzéteszi.
(8) A Tájékoztató könyv formában is megjelentethetõ.
(9) A Hivatal gondoskodik arról, hogy a tájékoztató teljes tartalma legalább 10 évig visszakereshetõ legyen.

4. §
A Tájékoztató tartalmazza, hogy mely, a miniszter által
meghatározott, a felsõoktatási intézmények által folytatott
alapképzésben, osztatlan képzésben, felsõoktatási szakképzésben, mesterképzésben vehetõ igénybe a magyar állami (rész)ösztöndíj (a továbbiakban: állami ösztöndíj), továbbá az adott felvételi eljárás során meghirdetésre kerülõ
szak állami ösztöndíjjal támogatott képzésére történõ éves
felvétel feltételeként teljesítendõ minimális felvételi
követelményt (pontszámot), valamint az 5. § (1) bekezdés
szerinti szakos hallgatói kapacitást.

5. §
(1) A Tájékoztatóban megjelenõ felvételi hirdetmény
tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a felsõoktatási intézmény – a különbözõ finanszírozási formákban
együttesen, figyelembe véve az Nftv. 73. § (3) bekezdés
hb) pontja szerinti fenntartói hozzájárulást, valamint a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket – szakonként, az adott évben meghirdet.
(2) A Tájékoztató a felsõoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsõoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza
a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére,
finanszírozási formájára (állami ösztöndíjas vagy önköltséges) vonatkozó információkat,
b) a képzés idõtartamát félévekben kifejezve,
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c) a képzés helyéül szolgáló telephelyet, amennyiben
a képzést meghirdetõ intézmény, kar azt több településen
hirdeti,
d) a képzés során megszerzendõ kreditek számát,
e) az adott képzés önálló szakképzettséget eredményezõ szakirányait,
f) az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel, illetve
a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
g) az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendõ díjakkal, költségekkel, illetve a nekik
nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
h) a jelentkezéshez csatolandó mellékletek felsorolását,
i) a jelentkezõk rangsorolásának elveivel, a rangsorolás
módjával kapcsolatos információkat,
j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,
k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat,
l) a képzésen belül, amennyiben van összefüggõ szakmai gyakorlat, annak idejét,
m) a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat.
(3) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy a
képzésért felelõs karok szerinti bontásban tartalmazza.
A több karú intézmények esetén a tanárképzés – összetettségére tekintettel – intézményenként külön egységként is
hirdethetõ.
(4) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel
az egyes meghirdetett képzések felvételi követelményeinek tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabályaitól és a jelentkezésre vonatkozó információktól elválasztva – erre történõ külön utalás mellett – más
kiadványban is megjelentethetõ.
(5) A Tájékoztató tartalmazza az elektronikus jelentkezés benyújtásával kapcsolatos adatokat, valamint a papír
alapú jelentkezés biztosításához a Hivatal azon postai címét, ahova a felvételi jelentkezési kérelmet be kell küldeni.
(6) Az (1) bekezdés szerinti hallgató kapacitás összlétszáma nem haladhatja meg a mûködési engedélyben szereplõ maximális hallgatói létszámnak az intézménnyel
– a szeptemberben induló képzések esetén legkésõbb szeptemberig, a februárban induló képzések esetében legkésõbb februárig – hallgatói jogviszonyban álló személyek
várható számával csökkentett számával.
(7) A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatásokat Magyarország törvényes fizetõeszközében kell közölni.

6. §
(1) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
felsõoktatási szakképzésre vonatkozóan tartalmazza az
adott felsõoktatási intézmény által a felvétel feltételéül
meghatározott
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a) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést;
b) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket,
a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit.
(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
alapképzési szakokra és az osztatlan képzésekre vonatkozóan tartalmazza
a) a 3. melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintû érettségi vizsgát teljesíteni jelentkezési feltételként;
b) a jelentkezés feltételéül meghatározott, az adott évi
felvételi eljárásokat legalább két évvel megelõzõen, valamint a két évvel késõbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan
a 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül
meghatározott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat;
c) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott,
az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelõzõen közölt, az 1. mellékletben szakos bontásban meghatározott szóbeli alkalmassági vizsgakövetelményeket;
d) az 1. melléklet alapján az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket;
e) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, képzési ágra, szakra
meghatározott többletpontokat.
(3) Az osztatlan tanárszakon az adott tanárszaknak
megfelelõ alapképzési szakok emelt szintû érettségi követelményeit kell alkalmazni, azzal, hogy a jelentkezõ csak
egy emelt szintû érettségi vizsga letételére kötelezhetõ.

7. §
(1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetõségekrõl szóló hirdetményt, hogy az az adott évre vonatkozóan teljes körû információt nyújtson a jelentkezõknek az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekrõl, azok
szintjérõl, valamint formáiról.
(2) A Tájékoztatóban az adott felvételi eljárásra vonatkozóan csak a Hivatal által – a 3. § (3) bekezdésében meghatározott idõpontokat 10 nappal megelõzõ idõpontig –
nyilvántartásba vett szak, szakképzés hirdethetõ meg.
(3) A felsõoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása
esetén a meghirdetett képzést nem indítja.
(4) A Tájékoztató nem tartalmazza a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre
vonatkozó információkat. A felsõoktatási intézmény ezeket az információkat honlapján közzéteszi, egyebekben
a közzétételrõl a felsõoktatási intézmény a szabályzatában
meghatározottak szerint gondoskodik, és a képzésekrõl
a Hivatalt tájékoztatja.
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(5) A Tájékoztató a besorolási döntés idõpontjáról
a 25. § (1) bekezdése alapján hozott döntéshez igazodva
tartalmazza a jelentkezõk számára e rendeletben elõírt
egyes határidõket.

4. A felvételi eljárások
8. §
(1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethetõ:
a) a februárban induló képzésekre történõ jelentkezés
(a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje – minden képzési szintre vonatkozóan – a képzés indítását megelõzõ év november 15. napja;
b) a szeptemberben induló képzésekre történõ jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év március 1. napja.
(2) Az általános felvételi eljárást követõen, a miniszter
a felvételi eljárás eredménye alapján – a felsõoktatási intézmények képzési sajátosságaira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet.
(3) A pótfelvételi eljárás során
a) a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidõt és
feltételeket a minisztérium és a Hivatal honlapján kell
a felvételi döntés kihirdetését követõ egy héten belül nyilvánosságra hozni;
b) a jelentkezési határidõ a meghirdetést követõ 15. nap;
c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy
nem nyert felvételt;
d) a jelentkezõ kizárólag egy felsõoktatási intézmény
egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet;
e) nem vehetõ fel az a jelentkezõ, akinek az összpontszáma nem éri el az általános felvételi eljárás során az ugyanazon intézményben, szakon, munkarendben, finanszírozási
formában hirdetett képzésre megállapított ponthatárt;
f) a felsõoktatási intézmény a felvételrõl vagy az elutasításról a jelentkezési határidõt követõ 20. napig döntést
hoz.
(4) A felsõoktatási intézmény szabályzatában a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó
képzések esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ
határidõt is megállapíthat.
(5) A felvételi jelentkezési kérelem határidõig történõ
benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkezõ a 9. § (2) bekezdés ab) alpontja szerinti módon történõ jelentkezés során az adatokat az (1) bekezdésben meghatározott határidõig rögzíti és 8 napon belül beérkezik
a kinyomtatott, aláírt hitelesítési nyomtatvány.
(6) A keresztféléves felvételi eljárásban állami ösztöndíjas alapképzésre, osztatlan képzésre és felsõoktatási
szakképzésre jelentkezést meghirdetni nem lehet.
(7) A magyar felsõoktatási intézmények a határon túli
kihelyezett képzéseiket a (3) bekezdésben szabályozott el-
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járás során hirdetik meg. Ennek során állami ösztöndíjas
képzést is hirdethetnek. A felvettekrõl legkésõbb október 1-jéig értesítik a Hivatalt.
(8) A felsõoktatási felvételi eljárásokban igazolási kérelem elõterjesztésének helye nincs.

5. A felvételi jelentkezési kérelem
9. §
(1) A felvételi eljárás a jelentkezõ kérelmére indul.
(2) A kérelmet a Hivatalhoz
a) a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon
aa) azt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve vagy
ab) ügyfélkapun keresztül, vagy
b) amennyiben ilyen készül, az erre a célra rendszeresített, a Hivatal által elõállíttatott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon
lehet benyújtani.
(3) A kérelem benyújtásakor a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolatával vagy a banki átutalás
igazolása másolatának mellékelésével igazolni kell az
alapdíj és a kiegészítõ díj befizetését. A szükséges további
mellékleteket a jelentkezõ választása szerint postai vagy
elektronikus úton nyújtja be.
(4) A jelentkezõ a kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) – a felvételi kérelem elbírálásához benyújtandó – dokumentumokat a kérelemhez
mellékelni köteles.
(5) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen
nyelven folyó képzések esetében a felvételi kérelmet a felsõoktatási intézménynek kell megküldeni, amelyik gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról, továbbá a jelentkezõk adatairól és a felvételi eredményekrõl a képzés
indításáig, legkésõbb október 15-éig tájékoztatja a Hivatalt.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nyomtatványt
a Tájékoztatóhoz mellékelni kell, továbbá a Hivatal és az
eljárásban közremûködõ Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Nkft.) által mûködtetett ügyfélszolgálatokon és – a felsõoktatási intézmény igénye esetén – a felsõoktatási intézményben személyesen elérhetõvé kell tenni.

10. §
(1) A jelentkezõ egy felvételi eljárásban – függetlenül
a korábban megszerzett végzettségeitõl, szakképzettségeitõl és szakképesítéseitõl – az Nftv. 39. § (4) bekezdés szerint legfeljebb öt meghirdetésre – felsõoktatási intézménybe, karra, szakra, szakképzésre, képzési helyre és
munkarendre – jelentkezhet, amelyeken belül megjelölhetõ több finanszírozási forma.
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(2) Amennyiben a jelentkezõ az (1) bekezdésben meghatározott lehetõséggel élni kíván, a felvételi jelentkezési
kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy
a) mely felsõoktatási intézményekbe, karokra, illetõleg
szakokra, szakképzésekre – ha van, mely önálló szakképzettség megszerzését lehetõvé tevõ szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre –, mely képzési formára, teljes idejû (nappali munkarend szerinti), részidõs (esti,
levelezõ munkarend szerinti) képzésre vagy távoktatásra,
továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és
b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.
(3) A jelentkezõ az általa meghatározott jelentkezési
sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés idõpontját megelõzõ 14. napig terjedõ határidõn belül – postai
úton vagy elektronikus úton – egy alkalommal módosíthatja. Az intézményi felvételi vizsgák lebonyolításának
biztosítása miatt a mesterképzésekre is jelentkezõk sorrendmódosítást a besorolási döntés idõpontját megelõzõ
30. napig terjedõ határidõn belül kérhetnek.

11. §
(1) Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal legkésõbb a besorolási döntés
határnapját megelõzõ 28. napig – a keresztféléves felvételi
eljárásban a 20. napig, de legkésõbb a tárgyév január 3-áig
– a jelentkezõt a felvételi jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címén hiánypótlásra szólítja
fel. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén a Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja
fel a jelentkezõt hiánypótlásra.
(2) A kérelem hiányos benyújtásának minõsül
a) a természetes személyazonosító adatok, valamint az
állampolgárság megjelölésének hiánya;
b) 2005-ben vagy azt követõen érettségizett jelentkezõ
esetében a tanulói azonosító hiánya;
c) a lakcím, elektronikus levelezési cím hiánya;
d) alapképzésre, osztatlan képzésre illetve felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat, illetve az érettségi bizonyítvány
másolatának hiánya;
e) mesterképzésre történõ jelentkezés esetén a várható
felsõoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének,
illetve a korábbi felsõoktatási végzettség, szakképzettség
igazolásának hiánya;
f) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a
meghirdetett lehetõségektõl eltérõ vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége.
(3) A jelentkezõ a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. A hiánypótlás határideje a felszólítás kézhezvételétõl
számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta
esetén, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi
eljárást lefolytatni, illetve azok elégtelensége esetén az el-
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járás megszüntethetõ és a jelentkezõ számára felvételi
összpontszám nem számítandó vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók.
(4) Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás
statisztikai adatait a jelentkezési határidõt követõ 50. napig
kell nyilvánosságra hozni.
(5) A felsõoktatási intézmény, amennyiben a jelentkezõ az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben kötelezõ – mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés idõpontja elõtt 45 nappal – keresztféléves
felvételi eljárás esetében 30 nappal – hívja fel a jelentkezõt
ennek pótlására.
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de legfeljebb a besorolási döntést megelõzõ 8. napig teheti
meg.
(5) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerû másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.
(6) A felvételi eljárás során a felsõoktatási intézmény,
illetve a Hivatal a felvételi jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezõtõl.
(7) A hiánypótlással érintett jelentkezõk esetében az
(1) és (3) bekezdésben megállapított feladatok határideje
a hiánypótlás beérkezését követõ 10. nap.

6. A jelentkezõk központi nyilvántartása
13. §
12. §
(1) Az elektronikus jelentkezés során, valamint a jelentkezési lapon és a mellékletként beküldött dokumentumokon feltüntetett adatok alapján a Hivatal létrehozza
a jelentkezõk központi nyilvántartását.
(2) Az adatkezelési feladatokat a Hivatal, az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez szükséges informatikai háttér biztosítását, valamint az adatfeldolgozói feladatokat az
Educatio Nkft. látja el.
(3) A Hivatal – a hiánypótlással érintett kérelmek kivételével – a felsõoktatási intézmény számára továbbítja
a) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 50. napig
– a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig – az adott
felsõoktatási intézménybe jelentkezõk természetes személyazonosító adatait, elérhetõségi adatait (postázási cím)
és az adott intézményt érintõ jelentkezési adatait (képzés
szintje, munkarendje, finanszírozási forma, a képzés neve);
b) legkésõbb a jelentkezési határidõt követõ 60. napig
– a keresztféléves felvételi eljárásban 45. napig – az adott
intézménybe a jelentkezõ által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban
rögzített adatait.
(4) A felvételi kérelem elbírálásához szükséges azon
adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési
lap benyújtásakor még nem álltak a jelentkezõ rendelkezésére, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan a Hivatal által
meghatározott címre kell benyújtani, a besorolási döntés
idõpontját megelõzõ 50. napig terjedõ határidõn belül.
A besorolási döntés idõpontját megelõzõ 14. napig terjedõ
határidõn belül kell benyújtani a jelentkezés benyújtását követõen megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra,
érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló
okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. A keresztféléves felvételi eljárásban
és a pótfelvételi eljárásban valamennyi, a jelentkezés benyújtását követõen megszerzett dokumentumot a besorolási
döntés idõpontját megelõzõ 14. napig terjedõ határidõig
kell benyújtani. A külföldi középiskolában érettségizõ jelentkezõ, kérelmére, hiánypótlását ettõl eltérõ határidõvel,

(1) A Hivatal – a jelentkezõk központi nyilvántartásának
létrehozása után – a 12. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidõt követõ 14. napig elektronikus levélben,
vagy elektronikus levelezési cím hiányában postai úton
írásban tájékoztatja a jelentkezõt a nyilvántartásban rögzített adatairól. A Hivatal az Educatio Nkft. által üzemeltetett
honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja a jelentkezõt
a felvételi nyilvántartásban szereplõ adatairól.
(2) A jelentkezõ kérelmére az adatok 30 napon belül
történõ javítását a Hivatal az eljárás minden szakaszában
köteles biztosítani.
(3) Ha a felsõoktatási intézmény a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerû másolatok eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás
történt, a felsõoktatási intézmény vezetõje a felvételrõl szóló
döntést megsemmisíti.

7. Pontszámítás a felsõoktatási szakképzésre,
az alapképzésre
és az osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetén
14. §
(1) Felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés esetén a 15–24. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A felsõoktatási szakképzésre történõ jelentkezés
esetén a jelentkezõ teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:
a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok
(a továbbiakban: tanulmányi pontok) kétszerezésével, vagy
b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények
alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok)
összeadásával, vagy
c) az érettségi pontok kétszerezésével,
mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.
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(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer
közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára
a legelõnyösebb.
(4) A felsõoktatási szakképzésre jelentkezõk érettségi
pontját – ha a felsõoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése
alapján másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplõ érettségi
vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani.
(5) Felsõoktatási szakképzésre csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de
a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszáma eléri a 200 pontot.

2. szám

lõbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ebben az
esetben a szóbeli alkalmassági vizsga eredményét a többi
intézményben, szakon is el kell fogadni.
(6) A felsõfokú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõket
– amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsõoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsõoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsõoktatási tanulmányaik figyelembe
vételével és az emelt szintû érettségi követelménytõl való
eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezõknek, és annak
megkettõzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott
többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra
az összpontszámot.

15. §
(1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetén a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkezõ teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:
a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
b) az érettségi pontok kétszerezésével,
mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül
azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkezõ számára elõnyösebb.
(3) A felvételi eljárásban a jelentkezõ összesen
a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon
elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb
200 tanulmányi pontot;
b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi
vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot;
c) az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot;
d) a felsõoktatási szakképzés befejezését követõen, annak besorolási szakjára történõ jelentkezés esetén
da) jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpontot,
db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,
dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;
e) az esélyegyenlõség biztosítása érdekében a 24. §-ban
meghatározott többletpontokat;
f) egyéb, a 20–21. §-ban meghatározott többletpontokat
szerezhet.
(4) A (3) bekezdés c)–f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkezõ abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különbözõ
jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt
meghaladná.
(5) Amennyiben egy jelentkezõ több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli alkalmassági vizsga követelményei, a vizsgát csak egyszer,
a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben lege-

16. §
(1) A tanulmányi pontokat a jelentkezõ középiskolai
érdemjegyeibõl és az érettségi vizsgatárgyak százalékos
eredményeibõl a következõ módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott
idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó
két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább
két évig tanult választott természettudományos tantárgy
utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és
(3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét
kettõvel meg kell szorozni;
b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplõ vizsgaeredmények közül a négy kötelezõ és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.
(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi
nyelv és irodalomból érdemjegyként évente a megfelelõ
nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika,
a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk) és a természettudomány tantárgyak.
(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs
kettõ, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a
pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplõ
tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelõ eredményei közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából
természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek
minõsülnek.
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(5) A középiskola – pedagógiai programját és helyi
tantervét tartalmazó – kérelmére a Hivatal elnöke azt
vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplõ tantárgyak közül melyek azok, amelyek
a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a természetben”
és a „Földünk és környezetünk” mûveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai
programjában és helyi tantervében szereplõ azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplõ eredményei az (1) bekezdés a) pontja
alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minõsülnek. A határozat a
középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplõ tantárgyak eredményeire vonatkozik.
(6) Amennyiben a jelentkezõnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az
(1) bekezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak
ezeket kell figyelembe venni.
(7) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat követõen
jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az (1)–(6) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható
meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történõ figyelembevételérõl.

17. §
(1) Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy,
vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkezõ számára legkedvezõbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni.
(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt
szintû érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlõ az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.
(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét
az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján
kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkezõ
több, különbözõ eredménnyel is rendelkezik, a számára
legelõnyösebb eredményt kell figyelembe venni.
(5) A nem a többszintû érettségi vizsgarendszerben tett
közismereti érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás
idõpontjában hatályos érettségi közismereti vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkezõ által a jelentkezés benyújtásával egyidejûleg elõterjesztett kérelmére az
érettségi vizsga letételének idõpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés idõpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján a Hivatal
állapítja meg. A Hivatal köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább
75 százaléka megegyezik, illetve az elutasításra, amennyi-
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ben az egyezés nem éri el az 50 százalékot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a felvételi
eljárás honlapján közzéteszi.
(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél
ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható.
(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított
érettségi eredmény nem vehetõ figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintû érettségi az adott nyelvbõl jelentkezési feltétel.
(8) Amennyiben a jelentkezõ külföldön vagy külföldi
rendszerû középiskolában folytatott tanulmányokat követõen jelentkezik felsõoktatási intézménybe és ezért az
(1)–(7) bekezdésben meghatározott módon pontszáma
nem állapítható meg, a Hivatal dönt az érettségi pont megállapításáról. A külföldi vagy külföldi rendszerû középiskola kérelmére a Hivatal egyfokú közigazgatási hatósági
eljárásban dönt az érettségi vizsgatárgy beszámíthatóságáról és szintjérõl azzal, hogy az érettségi tételsor 50 százalék alatti egyezõsége esetén középszintû, 75 százalék alatti
egyezõség esetén emelt szintû érettségi vizsgaeredményként a külföldi vagy külföldi rendszerû érettségi vizsgatárgy nem számítható be.
(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményébõl, amennyiben a vizsgázó
a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az
érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek
megfelelõen záradékkal látták el.

18. §
(1) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben meghatározottak szerint a
felsõoktatási intézmény szabályzatában normatív módon
meghatározva
a) egészségügyi vizsgálat;
b) pályaalkalmassági vizsgálat,
c) gyakorlati vizsga,
d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi
alkalmassági vizsga,
e) szóbeli alkalmassági vizsga
szervezhetõ.
(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy
„nem felelt meg” minõsítés lehet. A „nem felelt meg”
minõsítés esetén a jelentkezõ összpontszáma nulla.
(3) A mûvészet és mûvészetközvetítés képzési területre történõ jelentkezés esetében a 14–17. §-ban meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a felsõoktatási intézmény szabályzatában rendelkezhet
úgy, hogy az e képzési terület szakjaira jelentkezõk esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati
vizsga alapján kell megállapítani. Ebben az esetben
a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pont-
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számának – amelynek maximális értéke 200 pont – megkettõzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell
meghatározni.

19. §
(1) Amennyiben a jelentkezõ érettségi pontjait az emelt
szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkezõ az
emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményû
érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.
(2) Ha a jelentkezõ az (1) bekezdés alapján jogosult az
érettségi többletpontra, emelt szintû érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.

20. §
(1) A jelentkezõ az államilag elismert vagy azzal
egyenértékû, magyartól eltérõ idegen nyelvbõl tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén
28 többletpontra vagy
b) felsõfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén
40 többletpontra
jogosult.
(2) A jelentkezõ az (1) bekezdés alapján legfeljebb
40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra
több különbözõ nyelvbõl megszerzett nyelvvizsga alapján
is jogosult lenne, vagy ha a különbözõ nyelvvizsgák alapján elérhetõ többletpontjainak összege ezt meghaladná.
Egy nyelvbõl csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy
szóbeli típusú, illetve felsõfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli
típusú, vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendelkezõ
akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú
nyelvvizsgát letenni.
(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvbõl, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett
érettségi vizsgával rendelkezõ akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.
(5) Amennyiben a jelentkezõ egy adott idegen nyelvbõl
egyidejûleg – a nyelvvizsga és a nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény egyidejûségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára
legkedvezõbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

21. §
(1) A jelentkezõ a következõ jogcímeken, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során

2. szám

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége,
a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség
által kiadott igazolás alapján – a 22. § (1) bekezdésében
foglaltakat kivéve –
aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett
olimpiai játékokon,
ab) 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián,
ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián
való részvétel esetén 50 többletpontra,
b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott
sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar
Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek
Sportszövetségének igazolása alapján
ba) világbajnokságon,
bb) Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra,
c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
által elismert sportágban
ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,
cb) az Universiadén,
cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon,
cd) az Ifjúsági Olimpián
elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra,
d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által felnõtt és felnõtt alatti elsõ utánpótlás korosztály
részére szervezett országos bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra,
e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban
a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közremûködésével szervezett Diákolimpia országos döntõjében elért
legalább 3. helyezésért 10 többletpontra
f) a mûvészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és
anyagilag támogatott Országos Mûvészeti Tanulmányi
Versenyeken egyéni versenyzõként elért 1–3. helyezésért
20 többletpontra;
g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)–gb) alpont szerinti
tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkezõ a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébõl
érte el, amelyeket a felsõoktatási intézmények a 16. §
(1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a
szakra vonatkozóan meghatároztak,
ga) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
és a Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra,
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gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az elsõ díjasoknak 20 többletpontra;
h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató
Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra;
i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményért, ha olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az
érintett intézmények elõzetesen megegyeztek, az 1–10 helyezés esetén 20 többletpontra;
j) az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú (54-es vagy
55-ös szakmaszámú) szakképesítésért szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 24 többletpontra;
k) a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
73. § (2) bekezdés h) pontja szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi
versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze
(minden része) alól felmentést kapott jelentkezõ szakiránynak megfelelõ továbbtanulás esetén 30 többletpontra
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés b)–e) pont alapján a többletpontot
csak abban az esetben kaphatja meg a jelentkezõ, ha az arra jogosító eredményt legkésõbb a jelentkezés évét megelõzõ 8 éven belül szerezte.
(3) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során
a döntõbe jutott, de azon részt nem vevõ jelentkezõt –
a verseny szervezõjének igazolása alapján – a döntõben elvileg elérhetõ utolsó helyezést elérõnek kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként
legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkezõ.

22. §
(1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett
olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE)
által szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezõk
felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint
elérik a 14. § (5) bekezdésében, illetve 23. §-ban meghatározott pontszámot – 500 pont.
(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek, illetve a miniszter
döntése alapján a felsõoktatásról szóló törvény, illetve az
Nftv. szerint – a miniszter által meghatározott, legalább
két féléves – elõkészítõ tanulmányokat folytatott és e tanulmányok zárásaként eredményes záróvizsgát tett személyek – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek – felvételi összpontszáma 500 pont.
Ezeknek a személyeknek a körérõl a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket.
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23. §

(1) Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt szintû érettségiért járó többletpontokkal
együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.
(2) A levelezõ munkarend szerint meghirdetett igazgatásszervezõ alapképzési szakra az a Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012.
(VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott képzésrõl kiállított bizonyítvánnyal rendelkezõ jelentkezõ vehetõ fel, aki teljesíti a felsõoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményt.

8. Esélyegyenlõség biztosítása
24. §
(1) Az esélyegyenlõség biztosítása érdekében
a) a hátrányos helyzetû, a tartós nevelésbe vett és az árva
jelentkezõ minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
b) a fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
c) az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a felvételi döntés közötti idõszakban gyermeke gondozása céljából
fizetés nélküli szabadságon lévõ, terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül,
minden jelentkezési helyén 40 többletpontra
jogosult.
(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidõig kell igazolni.
(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és
a felsõoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élõ jelentkezõ számára a felvételi eljárásban
való részvétel feltételeit.
(4) A fogyatékossággal élõ jelentkezõt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint
amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésrõl szóló jogszabályok alapján megillették.
(5) Amennyiben a felsõoktatási intézmény a felvétel
feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai
alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élõ jelentkezõt a felsõoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények illetve
felmentések.
(6) A (3)–(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell
igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvetõ tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez.
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9. A besorolási döntés
25. §

(1) A besorolási döntés elõkészítésében a miniszter,
a Hivatal és a felsõoktatási intézmények vesznek részt.
(2) A miniszter az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát a felvételi eljárást megelõzõ év november 30-ig hozza meg.
(3) A felsõoktatási intézmények a (4) bekezdésben meghatározott besorolási döntés elkészítésének a Hivatal által
meghatározott idõpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.
(4) A besorolási döntés elõkészítéseként a Hivatal
– a rendelkezésre álló adatok alapján – az Nftv. 39. §-ában
foglaltak alapján tervezetet készít az egyes szakok ponthatárára.
(5) A javaslat alapján a felsõoktatási intézmények kezdeményezhetik
a) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb létszám növelését;
b) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb létszám csökkentését,
c) a szakok közötti létszám átcsoportosítását.
(6) A felsõoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.
(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti eljárása besorolási
döntés napjáig többször ismételhetõ.
(8) A felsõoktatási intézmények a (5) bekezdésben
meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott idõpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak
a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.

2. szám

(4) A jelentkezõk rangsorba állításakor figyelembe kell
venni
a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezõ által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is;
b) a miniszternek az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát;
c) a felsõoktatási intézmények mûködési engedélyében
szereplõ intézményi kapacitást.
(5) A jelentkezõkrõl egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be. Azt, aki
a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelezõ besorolni.

27. §
(1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését
a) elektronikus levélben, vagy
b) elektronikus levelezési cím hiányában postai úton
írásban közli a jelentkezõvel.
(2) A döntés indokolásának tartalmaznia kell a jelentkezõ valamennyi jelentkezésére vonatkozóan a felvételi
összpontszámát.
(3) A Hivatal besorolási döntés iránti eljárásában a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése
nem alkalmazható.

10. A felvételi döntés

26. §

28. §

(1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésõbb
a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig;
b) az általános felvételi eljárás esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig
hozza meg.
(2) Besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg,
hogy a jelentkezõ a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében
érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkezõ által meghatározott rangsor
alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be.
(3) A Hivatal a besorolásról a felsõoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre a jelentkezõ
felvételérõl szakonként (önálló szakképzettséget eredményezõ szakirányonként) egységes rangsor, a mesterképzésre, valamint a már oklevéllel rendelkezõ jelentkezõk
esetében intézményi rangsor és a miniszter által az adott
intézményre megállapított maximális hallgatói létszám
szakos hallgatói kapacitása alapján dönt.

(1) A felsõoktatási intézmény a felvételrõl szóló döntését
a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási
döntés idõpontját követõ nyolc napon belül;
b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig,
c) a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig
határozatban közli a jelentkezõvel. A felsõoktatási intézmény azt a jelentkezõt veszi fel, aki – a Hivatal értesítése alapján – hozzá lett besorolva.
(2) A határozatnak tartalmaznia kell
a) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;
b) a jelentkezõ által választott képzés pontos megnevezését;
c) a jelentkezõ nevét, lakóhelyét, ha van, akkor az oktatási azonosító számát;
d) az igénybe vehetõ jogorvoslat lehetõségére vonatkozó tájékoztatást;
e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást,
a beiratkozás elmulasztásának következményeire történõ
figyelmeztetést;

2. szám
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ménytõl, a köznevelés információs rendszerébõl elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az
azt szolgáltató szerv felel.

f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsõoktatási intézmény a döntést hozta;
g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
(3) A határozat tartalmazhatja
a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat;
b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezõk számára
az elõkészítõ évfolyamra történõ felvétel felajánlását.
(4) Amennyiben a jelentkezõ rendelkezik elektronikus
levelezési címmel, a határozat elektronikus levélben is kiküldhetõ.

A mesterképzést hirdetõ intézmények, illetve a mesterképzésre jelentkezõk tekintetében a 3–31. §-okat a jelen
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

11. Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

33. §

29. §

(1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas mesterképzésre felvehetõ hallgatói létszám – miniszter által meghatározott – intézmények közötti elosztását.
(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
mesterszakokra vonatkozóan az 5. §-ban meghatározottakon felül tartalmazza
a) azon alapképzési szakokon szerzett alapfokozatok,
illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterképzési szakra történõ jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;
b) a felvehetõ létszámot;
c) az alapképzési, mesterképzési szakokon, illetve
a korábbi egyetemi vagy fõiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit;
d) a tanári mesterképzési szakra történõ jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait;
e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

(1) A jelentkezõk a felvételi eljárás során tett egyes
cselekményeket elektronikusan is végezhetik.
(2) Az elektronikus ügyintézést támogató információs
rendszer létrehozásáról és üzemeltetésérõl az Educatio
Nkft. gondoskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett minden egyes mûveletre – különösen az adatok módosítására – vonatkozóan ellenõrizhetõ legyen a mûvelet elvégzésének idõpontja és megállapítható legyen a mûveletet
végzõ személye.
(3) Az Educatio Nkft. teljes körû tájékoztatást ad a jelentkezõk és a felsõoktatási intézmények számára az elektronikus ügyintézés feltételeirõl, módjáról, illetve teljes
körû útmutatást ad a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról, használatáról.

30. §
(1) A felsõoktatási intézmények a Tájékoztató összeállításához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás
teljes folyamatát az Educatio Nkft. által rendelkezésre bocsátott elektronikus rendszeren keresztül intézik.
(2) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feladatokat a felsõoktatási intézmény vezetõje vagy általa erre
feljogosított személy végzi.

31. §
(1) A Hivatal a jelentkezõk központi nyilvántartását
elektronikus formában hozza létre és vezeti.
(2) A felsõoktatási intézmények a jelentkezõk adataiban bekövetkezett, hozzájuk bejelentett változásokat kötelesek haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül regisztrálni.
(3) A 14–17. §-ban, valamint a 19. §-ban meghatározott adatokat a Hivatal – a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok keretei között – a köznevelési intéz-

12. Mesterképzés
32. §

34. §
(1) A 14–23. §-ban foglaltak a mesterképzésre történõ
jelentkezésre nem alkalmazhatók.
(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza
meg azzal, hogy csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek
a pontszáma a (3) bekezdésben meghatározott pontszám
50 százalékát eléri.
(3) A jelentkezõ teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont.
(4) A többletteljesítményekért adható többletpontok
jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az
esélyegyenlõség biztosítására meghatározott többletpont nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb
1 pontnál.
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(5) A mûvészet, mûvészetközvetítés és sporttudomány
képzési területre jelentkezõk esetében a jelentkezõk teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.

35. §
Amennyiben a jelentkezõ adott be jelentkezési lapot
a 26. § (3) bekezdésében meghatározott képzésekre is,
a felvételi döntés során azok sorrendjét is figyelembe kell
venni.

13. Szakirányú továbbképzés
36. §
(1) A szakirányú továbbképzést hirdetõ intézmények,
illetve a szakirányú továbbképzésre jelentkezõk tekintetében a 3–31. §-t a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés
indításának idõpontját megelõzõ év október 15. napja.
(3) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítását megelõzõ év december 31. napjáig jelenteti meg.
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(2) A 3–7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje doktori képzések tekintetében a képzés indításának idõpontját megelõzõ év október 15. napja.
(3) A doktori képzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítása szerinti év
január 31. napjáig jelenteti meg.
(4) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas doktori képzésre felvehetõ hallgatói létszám – miniszter által meghatározott – intézmények közötti elosztását.
(5) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett
doktori programokra vonatkozóan tartalmazza
a) azon mesterképzési szakon szerzett szakképzettségek, illetve az Nftv. 40. § (7) bekezdésében meghatározott
egyetemi szintû szakképzettségek megjelölését, amelyeket az adott intézmény a doktori programra történõ jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;
b) az állami ösztöndíjas és az önköltséges formában
felvehetõ létszámot;
c) a felsõoktatási intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

39. §
(1) A doktori képzésre történõ jelentkezés határidejét,
módját a felsõoktatási intézmény szabályzata határozza
meg.
(2) A felsõoktatási intézmény a Hivatalnak az elindított
képzésekrõl és a felvettekrõl a Hivatal által meghatározott
formában statisztikai adatot szolgáltat.

37. §
(1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezõk eredményeinek összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõoktatási intézmény végzi el.
(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza
meg.
(3) A szakirányú továbbképzésre történõ jelentkezés
határidejét, módját és a felvételi eljárást és követelményeit
a felsõoktatási intézmény határozza meg.
(4) A felsõoktatási intézmény az elindított képzésekrõl
és a felvettekrõl a Hivatalnak az általa meghatározott formában, a képzés indítása szerinti év október 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

14. Doktori képzés
38. §
(1) A doktori képzést hirdetõ intézmények, illetve a
doktori képzésre jelentkezõk tekintetében a 3–31. §-t a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

40. §
(1) A doktori képzésre jelentkezõk eredményeinek
összesítését, a jelentkezõk rangsorolását a felsõoktatási intézmény köteles elvégezni.
(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját
a felsõoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.
(3) Az intézmény a felvettekrõl a képzés indítása szerinti év szeptember 15-éig tájékoztatja a Hivatalt.

15. Egyéb eltérõ szabályok
41. §
(1) A külföldi hallgatók részére, idegen nyelven meghirdetett képzésekre, a hitéleti képzésekre, és a Magyarországon mûködési engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõoktatási intézmények képzéseire történõ jelentkezés
határidejét, módját, valamint a felvételi eljárást és követelményeit a felsõoktatási intézmény határozza meg.
(2) A felsõoktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti
képzésekrõl és a felvettekrõl a Hivatalnak az általa meg-
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határozott formában, a képzés indítása szerinti év szeptember 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

16. Felvételi eljárási díjak
42. §
(1) A felvételi eljárás során a jelentkezõnek alapdíjat,
kiegészítõ díjat, valamint – amennyiben az intézmény szabályzata így rendelkezik – intézményi eljárási díjat, külön
eljárási díjat kell fizetnie.
(2) Felsõoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan
képzésre vagy mesterképzésre történõ jelentkezés esetén
a jelentkezõnek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetnie,
amelynek összege 9000 forint. A felvételi eljárás alapdíja
egyidejûleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít.
(3) A befizetett alapdíjból képzésenként 1000 forint
illeti meg azt a felsõoktatási intézményt, ahová a jelentkezõ kérelme szerint jelentkezik.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre
irányuló jelentkezést követõ minden újabb jelentkezésért
további 2000-2000 forint kiegészítõ díjat kell fizetni,
amelybõl képzésenként 1000-1000 forint az érintett felsõoktatási intézményt illeti.
(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történõ jelentkezés esetén a felsõoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.
(6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint
a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén
a felsõoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet.
(7) A (2)–(6) bekezdés alkalmazása során ugyanazon
képzés több finanszírozási formájára való egyidejû jelentkezés egy jelentkezésnek minõsül.

43. §
(1) A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítõ díjat
a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az
azt megállapító felsõoktatási intézményhez kell befizetni.
(2) A 43. § (3)–(4) bekezdése alapján az intézményeket
illetõ részt a Hivatal a jogorvoslati eljárások lezárását követõ 30 napon belül utalja át az intézményeknek.
(3) A 43. §-ban meghatározott díjak befizetésének
módját, a nyugtaadás szabályait, a visszaigénylés szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.
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44. §

(1) A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi
eljárás során 5000 forint eljárási alapdíjat kell fizetni.
A pótfelvételi eljárási díjból 1000 forint azt a felsõoktatási
intézményt illeti, ahová a jelentkezõ jelentkezik.
(2) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen
nyelven folyó képzésre történõ jelentkezés esetén a felsõoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat
meg. A díjat a felsõoktatási intézmény részére kell befizetni és teljes egészében a felsõoktatási intézményt illeti meg.
(3) A 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jelentkezõi csoport részére a Hivatal – legkésõbb a besorolási döntést követõ 30. napig – visszautalja a felvételi eljárás
alapdíjának 50 százalékát.
(4) A felsõoktatási felvételi eljárásért fizetendõ felvételi eljárási díj visszatérítendõ, ha a jelentkezõ
a) legkésõbb a jelentkezési határidõ lejártáig visszavonja felvételi jelentkezési kérelmét;
b) elkésett felvételi jelentkezési kérelme elutasításra
kerül;
c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb
összeget fizetett be, a különbözet erejéig;
d) nem nyújtott be felvételi jelentkezési kérelmet.

17. Záró rendelkezések
45. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2013. évi általános felsõoktatási felvételi
eljárásban kell alkalmazni. A 2013. évi keresztféléves felvételi eljárásban és az azzal kapcsolatos megismételt eljárásban a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.
(2) A 48. § (2)–(3) bekezdése 2013. augusztus 31-én
lép hatályba.
(3) A 48. § (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés
d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés
e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 48. § (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 48. § (6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

46. §
(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 100/1997. Korm. rendelet) 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jelentkezési lapot]
„b) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 1-ig,”
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[lehet benyújtani a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójához.]
(2) A 100/1997. Korm. rendelet 12. § (11) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az összesítõ jelentést]
„a) május–júniusi vizsgaidõszak esetén március 8-ig,”
[a kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan meg kell küldeni a Hivatalnak, továbbá
kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola fenntartójának.]
(3) A 100/1997. Korm. rendelet 61/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61/A. § A 2013. évi május–júniusi vizsgaidõszaktól
kezdõdõen emelt szintû érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehetõ, amely – mint a felsõoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehetõ érettségi vizsgatárgy – a felsõoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel.”

47. §
(1) A tanárképzés rendszerérõl, a szakosodás rendjérõl
és a tanárszakok jegyzékérõl szóló 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében a „2013/14-es”
szövegrész helyébe a „2016/17-es” szöveg lép.
(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „március 1.” szövegrész helyébe a „február 15.” szöveg lép.
(3) A 100/1997. Korm. rendelet 12. § (6) bekezdés
b) pontjában a „március 1-ig” szövegrész helyébe a „február 15-ig” szöveg, a 12. § (11) bekezdés a) pontjában
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a „március 8-ig” szövegrész helyébe a „március 1-ig” szöveg lép.
(4) A 14. § (5) bekezdésében a „200” szövegrész helyébe a „220” szövegrész, 23. §. (1) bekezdésében a „240” szövegrész helyébe a „260” szöveg lép.
(5) A 14. § (5) bekezdésében a „220” szövegrész helyébe a „240” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „260” szövegrész helyébe a „280” szöveg lép.
(6) A 14. § (5) bekezdésében a „240” szövegrész helyébe a „260” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „280” szövegrész helyébe a „300” szöveg lép.

48. §
A 2013. évi általános felsõoktatási felvételi eljárásban
a) a 4–5. és 33. §-ban meghatározott hallgatói kapacitásról szóló közleményt 2013. február 1-jéig kell közzétenni,
b) a 25. § (2) bekezdésében meghatározott határidõt
nem kell alkalmazni.

49. §
Hatályát veszti
a) a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61/B. §-a,
b) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Azon alapképzési szakok és osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, amelyek esetében a felsõoktatási intézmények
egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket írhatnak elõ, illetve gyakorlati vizsgát szervezhetnek
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.

Egészségügyi vizsgálat írható elõ a következõ szakokon:
Agrár képzési terület: állatorvosi;
Mûszaki képzési terület: had- és biztonságtechnikai mérnöki;
Mûvészet képzési terület: minden szakon;
Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;
Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és
katonai képzési ágak minden szakján;
Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;
Pedagógusképzés képzési terület: minden szakon;
Sporttudomány képzési terület: minden szakon;
Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakon.

Pályaalkalmassági vizsgálat a következõ szakokon
A) tartható:
1. Agrár képzési terület: tájrendezõ és kertépítõ mérnöki;
2. Mûszaki képzési terület: építõmérnöki, építész, építészmérnöki, ipari termék- és formatervezõ mérnöki, hadés biztonságtechnikai mérnöki;
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3. Mûvészet képzési terület: minden szakon;
4. Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;
5. Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi
és katonai képzési ágak minden szakján;
6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;
7. Pedagógusképzés: minden szakon;
8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon;
kötelezõ:
1. az osztatlan tanárszakokon.
Gyakorlati vizsga tartható a következõ szakokon:
Mûvészet képzési terület: minden szakon;
Mûvészetközvetítés képzési terület: minden szakon;
Mûvészet és mûvészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztatlan tanárszakokon.

2. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A felvételi eljárás során figyelembe vehetõ érettségi vizsgatárgyak
1. a kötelezõ érettségi vizsgatárgyak
a) magyar nyelv és irodalom
b) nemzetiségi nyelv és irodalom
c) nemzetiségi nyelv
d) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem
e) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika
az élõ idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekbõl, valamint
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nemzetiségek által használt
nyelvként elismert nyelvbõl tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvbõl az érettségi vizsga szabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehetõ;
2. a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvû iskolákban
a tanítás nyelvén letett
a) fizika
b) kémia
c) biológia
d) földrajz
e) informatika
f) testnevelés
g) természettudomány
h) társadalomismeret
i) belügyi rendészeti ismeretek
j) katonai alapismeretek
k) gazdasági ismeretek
l) latin nyelv;
3. a választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak
a) egészségügyi alapismeretek
b) elektronikai alapismeretek
c) építészeti és építési alapismeretek
d) gépészeti alapismeretek
e) informatikai alapismeretek
f) környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
g) közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
h) kereskedelmi és marketing alapismeretek
i) közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)
j) mezõgazdasági alapismeretek
k) oktatási alapismeretek
l) vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

294

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2. szám

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A felsõoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintû érettségi vizsgák jegyzéke szakonként,
képzési területenként
1. Agrár képzési terület
A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

1.

állatorvosi

Emelt szinten kell teljesíteni:
biológia és kémia

2.

erdõmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
biológia, fizika, kémia, matematika, szakmai
elõkészítõ tárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület
A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

1.

magyar

Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv
és irodalom.

2.

történelem (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: történelem,
régészet)

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

3.

néprajz

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem.

4.

anglisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: angol,
amerikanisztika)

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

5.

germanisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv,
német nemzetiségi nyelv és irodalom, angol
nyelv (a néderlandisztika és a skandinavisztika
szakirányra történõ jelentkezés esetén).

6.

romanisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: francia, olasz,
portugál, román, román nemzetiségi, spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelõen: francia nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv, román nyelv,
román nyelv és irodalom;
a portugál szakirányon: angol nyelv,
francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv
és irodalom, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, román nyelv, román nyelv
és irodalom, spanyol nyelv, történelem.

7.

romológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv
és irodalom, történelem, francia nyelv,
latin nyelv, lovári nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

2. szám
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A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

8.

szlavisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: orosz, bolgár, cseh,
lengyel, horvát/
nemzetiségi, szerb/
nemzetiségi, szlovák/
nemzetiségi, szlovén/
nemzetiségi, ukrán/
nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, horvát nyelv,
horvát nyelv és irodalom, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb nyelv
és irodalom, szlovák nyelv, szlovák nyelv
és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv,
román nyelv, román nyelv és irodalom,
bolgár nemzetiségi nyelv, bolgár nyelv,
ukrán nemzetiségi nyelv, ukrán nyelv,
lengyel nemzetiségi nyelv, lengyel nyelv.

9.

ókori nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményezõ szakirányok:
klasszika filológia, asszíriológia, egyiptológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

10.

keleti nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményezõ szakirányok:
altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti,
mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai,
török, újgörög)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv.

11.

andragógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.

12.

pedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.

13.

pszichológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.

14.

szabad bölcsészet

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv.
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2. szám

3. Jogi képzési terület
A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

1.

jogász

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
latin nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület
A

B

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

C
Emelt szintû érettségi követelmény

1.

alkalmazott közgazdaságtan

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

2.

gazdaságelemzés

Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Mûszaki képzési terület
A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

1.

energetikai mérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
fizika, matematika.

2.

építészmérnöki

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
fizika, matematika, építészeti
és építési alapismeretek.

3.

építész

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
fizika, matematika, építészeti
és építési alapismeretek.

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

1.

általános orvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

2.

fogorvos

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

3.

gyógyszerész

Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika
vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület

1.

A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

nemzetközi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

2. szám
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A

B

C

Alapképzési szakok

Osztatlan mester-képzési szakok

Emelt szintû érettségi követelmény

2.

politológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

3.

szociális munka

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

4.

szociálpedagógia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

5.

informatikus könyvtáros

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom,
matematika, társadalomismeret, történelem,
informatikai alapismeretek.

6.

kommunikáció és médiatudomány

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

7.

kulturális antropológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
földrajz, magyar nyelv és irodalom,
társadalomismeret, történelem.

8.

szociológia

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.

9.

társadalmi tanulmányok

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten
kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv,
olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom, matematika,
társadalomismeret, történelem.
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Az emberi erõforrások minisztere
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. §
(1) bekezdés c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj 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. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed
a) a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)–e), valamint g) pontjában foglalt köznevelési intézményekre (a továbbiakban együtt: iskola),
b) a pedagógus és a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra,
c) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézetre (a továbbiakban: OFI).

2. szám

kasz fejlesztési feladatainak arányos elvégzését, továbbá
az adott kétéves kerettantervi szakaszhoz meghatározott
tartalmi követelmények arányos elsajátítását valósíthatja
meg.
(4) Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos szakaszolása szerint meghatározott követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az
egyes kétéves szakaszok között nem csoportosíthatja át.
(5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai egységeiben meghatározott
óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti.
(6) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos iskolatípusra kiadott
tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélheti.
A kerettantervek felcserélése akkor lehetséges, ha a felcserélésben érintett kerettantervek alapóraszáma megegyezik, vagy ha a magasabb éves óraszámra épülõ kerettanterv
többlet idõkeretét az iskola a helyi tantervébe a szabadon
felhasználható éves órakerete terhére építi be.
(7) Az iskolában az emelt szintû ének-zene oktatásához
szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható.
(8) A középiskolának a helyi tantervében kell meghatároznia a 11–12. évfolyamon az emelt szintû érettségire történõ felkészítéshez és az emelt szintû oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat,
továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján.

3. A kerettantervek feladata, felépítése
3. §

2. A kerettantervek iskolai alkalmazására
vonatkozó szabályok
2. §
(1) Az iskola az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat) alapján az Nkt.
5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott pedagógiai szakaszokra (a továbbiakban: pedagógiai szakaszok),
iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos köznevelési célok
teljesítéséhez kiadott kerettanterveket alkalmazhatja az
e rendelet 16. §-ban foglaltakra figyelemmel.
(2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott
kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe.
(3) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és kiegészíti az iskola helyi
sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra meghatározott nevelési és fejlesztési feladatokat
az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi tantervébe,
hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi sza-

(1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat.
(2) A kerettanterv meghatározza
a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek
kapcsolódását,
b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés
adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendõ feladatait, a személyiségfejlesztés lehetõségeit és értéktartalmát,
c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit,
d) a mûveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát,
e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti
összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását,
f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak
között,
g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából.

2. szám
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(3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító
részletes kidolgozással támogatja a pedagógusok pedagógiai tervezõ tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás
fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését.
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iskola – a 2. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – kevesebb óraszámban nem építheti be a tantárgyi kerettantervet
a helyi tantervébe.

5. §
4. §
(1) Az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített kerettantervnek alkotóelemét képezik az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra,
egyes sajátos köznevelési feladathoz készített tantárgyi
kerettantervek.
(2) A tantárgyi kerettanterv meghatározza
a) a tantárgyi bevezetõt, amely megjelöli
aa) az adott tantárgy pedagógiai céljait és feladatait,
ab) a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljait,
ac) a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében
betöltött szerepét,
ad) az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos
fejlesztési céljait,
b) a tantárgyi tartalmakat, azon belül:
ba) a tematikai egységeket, amelyek az egyes mûveltségterületi tantárgy nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevesítik, és amelyek a tematikai egységek az adott
tantárgyi terület sajátosságaitól függõen lehetnek konkrét
téma- vagy képességterületek azzal az eltéréssel, hogy
a tevékenységre épülõ mûveltségterületek tantárgyaiban
a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg,
bb) az elõzetes tudást, amely a témakörhöz kapcsolódó
tartalmak sikeres elsajátításához szükséges, kulcsfogalmakat,
ismeretelemeket, szabályokat, képességeket foglal össze,
bc) a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait,
amelyhez illeszkedve az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt nevelési és fejlesztési feladatok kerülnek megnevezésre az egy vagy két
évfolyamonként meghatározott, a tantárgyra jellemzõ sajátos pedagógiai és fejlesztési célok és feladatok alapján,
bd) az ismeretek, fejlesztési követelmények rendszerét
azzal, hogy a tematikai egység tartalmi elemeinek és fejlesztési feladatainak megjelenítését a tematikai egység sajátosságainak megfelelõen kell meghatározni, figyelemmel a tantárgy és a tematikai egység sajátosságaira és
a tantárgyi, tantárgyközi kapcsolódási pontok megjelenítésére,
be) a kulcsfogalmak, fogalmak rendszerét, amely a
kulcsfogalmak, továbbá a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi mûveltség összetevõit tartalmazza,
bf) a fejlesztés az egy vagy két évfolyamos szakasz végére elvárt eredményeit, amely az adott tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek határozza meg,
c) a kerettantervek tartalmának elsajátításához minimálisan szükséges – a tematikai egységekhez vagy adott
évfolyamhoz kapcsolódó – óraszámot, amelyhez képest az

(1) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti iskolatípusokra és pedagógiai szakaszokra készített kerettantervek
a) az Nkt. 6. mellékletében, az osztályok meghatározott
heti idõkeretig, továbbá a Nat Mellékletében a II. RÉSZ
II.2.2. Ajánlás a Nat mûveltségi területek százalékos arányaira alpontban, Nemzetiségi iskolai neveléshez-oktatáshoz készített kerettanterv esetén a Nat II. RÉSZ II.2.3.
Ajánlás a nemzetiségi iskolákban a Nat mûveltségterületi
százalékos arányaira alpontban meghatározott összes óraszám kilencven százalékára,
b) alternatív nevelést-oktatást folytató iskola esetén a
Nat mellékletében a II. RÉSZ II.2.2. Ajánlás a Nat mûveltségi területek százalékos arányaira alpontban meghatározott óraszám száz százalékára
készülhetnek.
(2) A Nat és e rendelet együttes alkalmazásával készített kerettantervek egységes szerkezetet követnek.
(3) Kerettantervet lehet készíteni
a) teljes pedagógiai szakaszra,
b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–e), valamint g) pontjában meghatározott iskolatípusra,
abban az esetben, ha az tartalmazza a teljes körû tantárgyi rendszert, az érintett pedagógiai szakaszok mindegyik
évfolyamára és az összes tantárgyára kiterjedõ teljes tananyagtartalmat.
(4) A miniszter az oktatásirányítási feladatok megvalósítása érdekében, továbbá egyes sajátos köznevelési feladatok megvalósításához a (3) bekezdésben foglaltaktól
eltérõ kerettantervet is készíthet.
(5) Az alternatív nevelés-oktatást folytató iskola kerettanterve az Nkt. 9. § (8)–(10) bekezdéseire figyelemmel
eltérhet a 3–5. §-okban meghatározottaktól.

4. A kerettantervek jóváhagyásának szabályai
6. §
(1) Kizárólag olyan kerettanterv nyújtható be jóváhagyásra, amely
a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott intézménytípusok valamelyikére készül,
b) az adott intézménytípus vonatkozásában az összes
érintett pedagógiai szakasz valamennyi évfolyamára vonatkozóan tartalmazza a tantárgyi kerettanterveket,
c) az érintett pedagógiai szakaszok vonatkozásában a
Nat-ban meghatározott összes mûveltségterületre kiterjed.
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(2) A nevelési és oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve (programtanterv) akkor nyújtható
be jóváhagyásra, ha az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.
(3) Kerettantervet
a) iskola fenntartója,
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyûlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség,
c) iskolát fenntartó alternatív iskolát képviselõ hálózat,
szervezet
nyújthat be jóváhagyásra.
(4) A kerettanterv benyújtójának (a továbbiakban: benyújtó) a kerettanterv benyújtásához csatolnia kell
a) az érintett országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a kerettanterv a nemzetiségi nevelés-oktatást
szolgálja,
b) a kerettanterv címében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint mûködõ egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv esetén
az adott egyház nyilatkozattételre jogosult szervének álláspontját a megnevezés használhatóságáról,
c) a kerettanterv engedélyezési eljárása során az eljárási díj befizetésének igazolását.
(5) A kerettantervet – a (4) bekezdésben meghatározott
mellékletekkel együtt – az erre szolgáló elektronikus felületen, ennek hiányában három példányban papír alapon és
egy elektronikus adathordozón elkészített példányban kell
benyújtani a miniszterhez.

7. §
(1) A jóváhagyásra benyújtott kerettanterv akkor hagyható jóvá, ha az megfelel
a) az Nkt. 5. § (5) bekezdésében, a Nat-ban, továbbá az
e rendeletben, valamint
aa) nemzetiségi nevelés-oktatás esetén a Nemzetiség
iskolai oktatásának irányelvében,
ab) a két tanítási nyelvû iskolai nevelés-oktatás esetén
a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvében,
ac) sajátos nevelési igényû tanulók iskolai neveléseoktatása esetén a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai
oktatásának irányelvében,
b) alternatív iskola kerettanterve esetében pedig az
Nkt. 9. § (8)–(10) bekezdésében foglaltaknak, továbbá
c) a jóváhagyásra benyújtott kerettanterv
ca) tantárgyi struktúrája és az egyes tantárgyakra meghatározott óraszámai,
cb) a kerettanterv részét képezõ tantárgyi kerettantervek tematikai egységeinek címei, az ismeretek és fejlesztési követelmények tantervi elemek tartalma és az azokhoz
rendelt óraszámok vonatkozásában legalább húsz száza-

2. szám

lékban eltérnek a miniszter által kiadott vagy jóváhagyott
kerettantervtõl.
(2) A kérelemben egyértelmûen meg kell jelölni azt
a pedagógiai szakaszt és azt a célcsoportot, amely indokolja a miniszter által már kiadott vagy engedélyezett kerettantervek mellett az újabb kerettanterv jóváhagyását.

8. §
(1) A miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervet annak mellékleteivel együtt öt napon belül megküldi
az OFI részére.
(2) Az OFI a szakvéleményének elkészítéséhez a közoktatási szakértõi tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeirõl szóló 38/2009. (XII. 29.)
OKM rendelet (a továbbiakban: szakértõi rendelet) alapján az Országos szakértõi névjegyzékrõl két tantervi szakértõi szakirány szerinti szakértõt kér fel.
(3) Az OFI harmadik szakértõt akkor kér fel, ha a jóváhagyásra benyújtott kerettanterv
a) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást,
b) sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelését-oktatását,
c) két tanítási nyelvû nevelés-oktatást,
d) alternatív iskolai nevelés-oktatást
érint.
(4) A felkért harmadik szakértõnek a szakértõi rendeletben meghatározott feltételek mellett az adott szakterületen szerzett legalább hároméves pedagógiai gyakorlattal is
rendelkeznie kell. Amennyiben nincs az Országos szakértõi névjegyzéken a feltételeknek megfelelõ szerinti szakértõ, akkor az OFI bármilyen más szakterület szakértõjét is
felkérheti, feltéve, hogy a szakértõ pedagógiai gyakorlata
szorosan kapcsolódik az érintett szakterülethez.
(5) Az OFI a szakvéleményt az elkészítésére rendelkezésre álló ötven napon belül továbbítja a miniszternek, aki
öt napon belül meghozza a döntését.
(6) A miniszter feltételekhez kötheti a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó döntését. A feltételek teljesítésére
vonatkozó felhívását meg kell indokolnia. A miniszter
a szakértõi véleményeket, valamint a szakértõi véleményekben megfogalmazott feltételeket öt napon belül megküldi a kérelem benyújtójának. A feltételek teljesítésére
legfeljebb huszonöt napos határidõt kell biztosítani, amely
idõtartammal a szakvélemény elkészítésre rendelkezésre
álló idõ meghosszabbodik.
(7) A kérelem benyújtója a javított kerettantervet a
megadott határidõn belül benyújtja a miniszternek, aki azt
a meghatározott feltételek teljesítésének ellenõrzése érdekében haladéktalanul megküldi az OFI részére.
Az OFI a kerettantervrõl a második szakértõi véleményét
tizenöt napon belül megküldi a miniszternek.
(8) Ha a benyújtó az e rendeletben foglalt határidõt elmulaszt, a miniszter a kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja.
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(9) Ha a benyújtó a feltételekkel vagy azok egy részével nem ért egyet, a miniszter további szakértõt kér fel huszonöt napos határidõvel a vitás kérdések tisztázására.
A miniszter a rendelkezésére álló dokumentumok alapján
dönt.

9. §
(1) A miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervrõl, a kerettantervet alkalmazók körérõl és az alkalmazás
szabályairól érdemben dönt. A világnézetileg elkötelezett
és az alternatív iskolák kerettantervét jóváhagyó határozatban a kerettanterv pedagógiai célok teljesítéséhez kötõdõ, az alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket is fel kell
tüntetni.
(2) A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket
nyilvántartja és az általa vezetett minisztérium hivatalos
honlapján közzéteszi.

10. §
(1) A kerettanterv benyújtójának eljárási díjat kell fizetnie, amely a jelen rendeletben szabályozott eljárással
összefüggõ feladatok elvégzésére, elsõsorban a személyi
és tárgyi feltételek biztosítására használható fel.
(2) Az eljárási díj a kerettanterv által érintett évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege.
(3) Az eljárási díjat az OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési számlájára történõ utalással kell befizetni, a befizetett eljárási díj
kezelése és nyilvántartása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint történik.

11. §
A kerettanterv jóváhagyásával összefüggõ eljárásban
nem mûködhet közre
a) a kerettanterv készítõje és annak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
b) az, aki a kerettanterv készítõjével, benyújtójával
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati tisztviselõi jogviszonyban áll.

12. §
Az e rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Nkt. 96. § (3) bekezdésben megengedett
eltéréssel.
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5. Záró rendelkezések
13. §
A kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet
a) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
PÁLYAORIENTÁCIÓ MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpontot követõ táblázat Tartalmak oszlopának
4. sorában az Álláskeresés címszó alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe
„fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
b) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
ORIENTÁCIÓS GYAKORLAT MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpontot követõ táblázat Tartalmak oszlopának 3. sorában lévõ felsorolás 2. sorában a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
c) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpont 7. sorában a „Munkaügyi Központban” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatalában” szöveg,
d) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpontot követõ táblázat I. Munkaerõ-piaci ismeretek pont alatt lévõ 3. sor Tartalmak oszlopának 2. sorában
az „A Munkaügyi Központ és kirendeltségei.” szövegrész
helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási
(fõvárosi kerületi) hivatala és munkaügyi kirendeltségei.”
szöveg,
e) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpontot követõ táblázat I. Munkaerõ-piaci ismeretek pont alatt lévõ 3. sor Tartalmak oszlopának 5. sorában
az „egy munkaügyi központban” szövegrész helyébe az „a
fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában” szöveg,
f) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9–10. évfolyam alcím
A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépõ tevékenységformák alpontot követõ táblázat I. Munkaerõ-piaci ismeretek pont alatt lévõ 4. sor Tartalmak oszlopának 2. sorában
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az „A munkaügyi központok és a kirendeltségek.” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala és a munkaügyi kirendeltségek.” szöveg,
g) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendõk gyakorlat:
bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.”
szöveg,
h) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendõk gyakorlat alpont utáni
táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában a „Munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
i) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9–10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendõk
gyakorlat: bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.”
szöveg,
j) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9–10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendõk gyakorlat
alpont utáni táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában
a „Munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
k) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat
9–10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont
Mindennapi teendõk gyakorlat: bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az
„a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
l) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
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KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat
9–10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont
Mindennapi teendõk gyakorlat alpont utáni táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában a „Munkaügyi központ”
szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
m) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ
GYAKORLATOK „A2” változat 9–10. évfolyam alcím
10. évfolyam pont Mindennapi teendõk gyakorlatok: alpontot követõ táblázat elsõ, Mindennapi teendõk elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 16. sorban,
az Álláskeresés: alpont alatti második gondolatjel után
a „Munkaügyi Központ.” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala.” szöveg,
n) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ
GYAKORLATOK „A2” változat 9–10. évfolyam alcím
10. évfolyam pont Mindennapi teendõk gyakorlatok: alpontot követõ táblázat elsõ, Mindennapi teendõk elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 19. (utolsó)
sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a
„fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
o) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ
GYAKORLATOK „B” változat 9–10. évfolyam alcím
10. évfolyam pont Mindennapi tudnivalók gyakorlatok:
alpontot követõ táblázat elsõ, Mindennapi ismeretek gyakorlata elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 4. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
p) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MÛVÉSZET, KÖZMÛVELÕDÉS,
KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK „A2” változat 9–10. évfolyam alcím 10. évfolyam
pont Mindennapi ismeretek: alpontot követõ táblázat elsõ,
Mindennapi ismeretek elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 16. sorban, az Álláskeresés: alpont
alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központ.”
szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala.” szöveg,
q) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MÛVÉSZET, KÖZMÛVELÕDÉS,
KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „A2” változat 9–10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendõk gyakorlat alpontot követõ
táblázat elsõ, Mindennapi ismeretek elnevezésû sorának
Tartalmak címû oszlopában lévõ 6. (utolsó) sorban, a
„Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
r) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MÛVÉSZET, KÖZMÛVELÕDÉS,
KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9–10. évfolyam alcím 10. évfolyam
pont Mindennapi teendõk gyakorlat alpontot követõ táblázat elsõ, Mindennapi ismeretek elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 16. sorban, az Álláskeresés: alpont alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi
Központ.” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala.”
szöveg,
s) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA „A2”
változat alcímet követõ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–10. évfolyam pont 10. évfolyam alpont Mindennapi teendõk gyakorlata szakaszt követõ táblázat elsõ, Mindennapi ismeretek elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 6.
(utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
t) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS
KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA „B” változat alcímet követõ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–10. évfolyam pont 10. évfolyam alpont Mindennapi teendõk gyakorlata szakaszt követõ táblázat elsõ, Mindennapi ismeretek elnevezésû sorának Tartalmak címû oszlopában lévõ 6.
(utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalában.” szöveg
lép.

14. §
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
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szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban:
17/2004. (V. 20.) OM rendelet]
a) 2. számú melléklet HÉTSZÍNTAN TANTERV
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ GYERMEKEKNEK
cím 1–8. ÉVFOLYAM alcím ANYANYELV 8. ÉVFOLYAM pont 4.2. ÜGYINTÉZÕI MEGSZÓLALÁSOK alpontban az „Okmányiroda” szövegrész helyébe „Fõvárosi
és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg,
b) 3. számú melléklet AZ ELÕREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK)
közismereti KERETTANTERVE cím TÖRTÉNELMI,
SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA alcím 10. évfolyam pontot követõ táblázat 3. Mi a dolgunk?
24 óra témakör c) Az önkormányzatiság elve, ügyintézés
2 óra alpontjában az „Okmányiroda” szövegrész helyébe
„Fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg
lép.
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2. §
(1)–(3) bekezdése, 2/A.–8. §-a, továbbá az 1. számú mellékletében az 5–8. évfolyamra kiadott kerettanterv.
16. §
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú mellékletében a 9–13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket
2020. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni
a nevelési-oktatási intézményekben a Nat és az e rendelet
alapján kiadott kerettantervek felmenõ rendszerû bevezetéséhez igazodva.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1–7. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez*

* Az EMMI rendelet 1–7. melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékletei” hivatkozás alatt találhatók.
A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2012/177. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet az Oktatási és Kulturális Közlöny elõfizetõinek
kérésre megküldünk (fax: 338-4746; e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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Az emberi erõforrások minisztere
54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelete
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer
átalakításával összefüggésben az emberi erõforrások
minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) és c)–l) pontjában,
a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában,
az 5. § tekintetében a világörökségrõl szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 14. § (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 12. §
c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és
d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja
szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosítása
1. §
(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

2. szám

LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.)
NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklet
a) 5. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,
b) 7. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum”
szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”,
c) 14. pontjában az „Országos Mûszaki Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum”,
d) 24. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,
e) 27. pontjában a „Magyar Mûvelõdési Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézet”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 16.,
23., 25., 26. és 30. pontja.

2. A kulturális örökség védetté nyilvánításának
részletes szabályairól szóló
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet módosítása
2. §
(1) A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet
(a továbbiakban: R2.)
a) 7. § (1) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központnál (a továbbiakban: Központ)”,
b) 7. § (3) bekezdésében és 8. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Központ”,
c) Mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar
Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti
Múzeum”,
d) Mellékletében foglalt táblázat 10. pontjában az „Országos Mûszaki Múzeum” és 15. pontjában a „Közlekedési Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum”,
e) Mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában az „MTA
Zenetörténeti Múzeuma” szövegrész helyébe a „Zenetörténeti Múzeum”,
f) Mellékletében foglalt táblázat 12. pontjában a „Hadtörténeti Múzeum” szövegrész helyébe a „Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum”, a „1014
Budapest, Tóth Árpád sétány 40.” szövegrész helyébe
a „1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.”,
g) Mellékletében foglalt táblázat 17. pontjában a „1014
Budapest, Fortuna u. 4.” szövegrész helyébe a „1036
Budapest, Korona tér 1.”,
h) Mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában a „Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum” szövegrész helyébe
a „Rendõrmúzeum”,

2. szám
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i) Mellékletében foglalt táblázat 20. pontjában az
„Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum”,
j) Mellékletében foglalt táblázat 21. pontjában a „Tûzoltó Múzeum” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelem
Központi Múzeuma”,
k) Mellékletében foglalt táblázat 23. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar
Nemzeti Levéltár”,
l) Mellékletében foglalt táblázat 27. pontjában a „Magyar
Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2. Mellékletében foglalt táblázat 28. pontja.
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e) 2. mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában az
„Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész
helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum”,
f) 2. mellékletében foglalt táblázat 22. pontjában a
„Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a
„Magyar Nemzeti Levéltár”,
g) 2. mellékletében foglalt táblázat 25. pontjában a
„Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a
„Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”
szöveg lép.

5. A világörökségi gondnokságról szóló
32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása
5. §

3. A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím”
és a „Közmûvelõdési Minõség Díj”
adományozásáról szóló
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.)
NEFMI rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében a „kulturális
örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” szöveg lép.

3. §
(1) A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” és
a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról szóló
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet (a továbbiakban: R3.)
3. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A szakmai minõsítõ testület és a Nemzeti
Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézet”
(2) Az R3. 12. §-ában és 13. § (4) bekezdésében a „Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézet” szöveg lép.

4. A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása
4. §
A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a kulturális örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti Múzeum”,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában a
„Magyar Tudományos Akadémia Zenetörténeti Múzeuma” szövegrész helyébe a „Zenetörténeti Múzeum”,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat 18. pontjában a
„Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum” szövegrész
helyébe a „Rendõrmúzeum”,

6. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az idõszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezelésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
20/2005. (VI. 16.) NKÖM rendelet,
b) a kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl
szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. § (5) bekezdése,
1. melléklet V. pontja és 78. pontja, valamint 2. melléklete.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A belügyminiszter 79/2012. (XII. 28.) BM rendelete
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer
átalakításával összefüggésben a belügyminiszter
feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
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212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

2. szám

k) 11. § (3) bekezdése és
l) 12. § (3) bekezdése.

5. §
1. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (3) bekezdése,
f) 6. § (3) bekezdése,
g) 7. § (3) bekezdése és
h) 8. § (3) bekezdése.

2. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet 17. §-a.

3. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (3) bekezdése,
f) 6. § (3) bekezdése,
g) 7. § (3) bekezdése és
h) 8. § (3) bekezdése.

4. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (3) bekezdése,
f) 6. § (3) bekezdése,
g) 7. § (3) bekezdése,
h) 8. § (3) bekezdése,
i) 9. § (3) bekezdése,
j) 10. § (3) bekezdése

Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetõleg régészeti védõövezet kijelölésérõl szóló 17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (3) bekezdése,
f) 6. § (3) bekezdése,
g) 7. § (3) bekezdése,
h) 8. § (3) bekezdése és
i) 9. § (3) bekezdése.

6. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (4) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (3) bekezdése,
f) 6. § (3) bekezdése,
g) 7. § (3) bekezdése,
h) 8. § (4) bekezdése és
i) 9. § (4) bekezdése.

7. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet
5. § (2) bekezdése.

8. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. § (5) bekezdése,
c) 3. § (4) bekezdése,
d) 4. § (4) bekezdése,
e) 5. § (4) bekezdése és
f) 6. § (5) bekezdése.
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9. §

Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetõleg régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése és
d) 4. § (3) bekezdése.
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Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 9. §
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:

10. §

1. Általános rendelkezés

Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet 39. §-a.

1. §

11. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet 18. §-a.

E rendelet hatálya a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott régészeti lelõhelyek és mûemléki értékek védetté nyilvánítására, a Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetésére, továbbá a régészeti
feltárás Kötv.-ben, valamint a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
nem szabályozott kérdéseire terjed ki.

12. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet 16. §-a.

2. A régészeti lelõhely és a mûemléki érték
védetté nyilvánításának elõkészítése
2. §

13. §
Hatályát veszti az egyes régészeti lelõhelyek védetté
nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl szóló 30/2005. (XII. 7.) NKÖM rendelet.

14. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 80/2012. (XII. 28.) BM rendelete
a régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté
nyilvánításáról, nyilvántartásáról
és a régészeti feltárás részletes szabályairól
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), d), f) és j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

(1) A régészeti lelõhely és a mûemléki érték védetté
nyilvánítása (a továbbiakban együtt: védetté nyilvánítás) a
Budapest Fõváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységénél (a továbbiakban: örökségvédelmi iroda) kezdeményezhetõ.
(2) A védetté nyilvánítás elõkészítését az örökségvédelmi iroda hivatalból is megindíthatja. A hivatalból megindítandó elõkészítésekre a régészeti örökség és mûemléki érték védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) utasítást adhat az örökségvédelmi irodának.
(3) A védetté nyilvánításra vonatkozó kezdeményezésekrõl és a hivatalból indítandó elõkészítésekrõl az örökségvédelmi iroda havonként tájékoztatja a minisztert.
(4) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás alapján dönt a védetté nyilvánítás megtagadásáról, amennyiben védetté nyilvánítási dokumentáció nélkül
is megállapítható, hogy
a) a mûemlékké nyilvánításra vonatkozó kezdeményezés nyilvánvalóan nem mûemléki értékre vonatkozik;
b) a kezdeményezés olyan régészeti lelõhely védetté
nyilvánítására vonatkozik, amelynek kiemelt vagy fokozott védettségét korábban megszüntették.
(5) A miniszter (4) bekezdés szerinti döntésérõl az
örökségvédelmi iroda értesíti a védetté nyilvánítás kezde-
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ményezõjét, és az ügyben nem készít védetté nyilvánítási
dokumentációt.
(6) Azokban az esetekben, amelyekben a miniszter
nem tagadta meg a védetté nyilvánítást a (4) bekezdés szerint, a védetté nyilvánítás elõkészítése során az örökségvédelmi iroda védetté nyilvánítási dokumentációt készít.
(7) Az örökségvédelmi iroda a (6) bekezdés szerinti
esetben a Kötv. 14. §-a és 29. §-a szerinti értesítést megelõzõen egyeztetést folytat le az illetékes járási (fõvárosi
kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalával
(a továbbiakban: járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal) az esetleges ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában.

3. §
(1) A régészeti lelõhely védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:
a) a régészeti lelõhely nyilvántartási számát;
b) a régészeti lelõhely földrajzi azonosító adatait, térképmellékleteket és fotódokumentációt;
c) a védetté nyilvánítás tudományos indokolását a védetté
nyilvánítandó örökségi ingatlan elem értékeinek megnevezésével, leírásával és az azonosításukra alkalmas adatokkal;
d) a régészeti lelõhely aktuális állapotának, esetleges
veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását célzó kutatásokra tett javaslatot, a lelõhelyen korábban
elvégzett régészeti feltárás esetén a feltárt részek megjelölésével;
e) a régészeti lelõhelyre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító
adatait, az alapvetõ információkat tartalmazó dokumentumok másolatát;
f) a régészeti lelõhely kijelölésre javasolt védõövezetét;
g) a régészeti lelõhely és védõövezete fekvése szerinti
ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, mûvelési ág, tulajdonos, vagyonkezelõ) a védetté
nyilvánítás elõkészítésének megindításához képest
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot;
h) a fenntartható használat fõbb szempontjait;
i) a régészeti lelõhely védettségi fokozatára vonatkozó
javaslatot és annak indokolását.
(2) A régészeti lelõhely védetté nyilvánításának elõkészítése során az örökségvédelmi iroda figyelembe veszi a
régészeti lelõhelyek nyilvántartásának adatait, továbbá
– szükség esetén – a Magyar Nemzeti Múzeum, az illetékes megyei hatókörû városi múzeum, valamint a gyûjtõkörrel rendelkezõ, gyûjtõterületében érintett területi múzeum adatait.
(3) Az örökségvédelmi iroda a dokumentáció készítése
során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel rendelkezõ személy, a Magyar Nemzeti Múzeum, az
illetékes megyei hatókörû városi múzeum, vagy a gyûjtõ-
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körrel rendelkezõ, gyûjtõterületében érintett területi múzeum közremûködését.
(4) A védetté nyilvánítás elõkészítése során észrevételt
tehetnek, és a dokumentációba – annak elkészülte után –
betekinthetnek mindazok, akik a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról értesültek, valamint akiknek az adott
ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

4. §
(1) A mûemléki érték védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:
a) a mûemléki érték földrajzi azonosító adatait, térképmellékleteket és fotódokumentációt;
b) a védetté nyilvánítás tudományos indokolását a védetté nyilvánítandó mûemléki érték mindazon jellemzõi
megjelölésével, amelyek azt hazánk múltja és a közösségi
hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedõ jelentõségûvé emelik;
c) a mûemléki érték és annak a történeti, mûvészeti,
építészeti, mûszaki, tudományos értékeinek, illetve a jellemzõit hordozó alkotórészeinek, tartozékainak, berendezési tárgyainak megnevezését, leírását és az azonosításra
alkalmas adatokat;
d) a mûemléki érték aktuális állapotának, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását
célzó kutatásokra tett javaslatot;
e) a mûemléki értékre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok megnevezését, azonosító adatait, az alapvetõ információkat tartalmazó dokumentumok
másolatát;
f) a mûemléki érték kijelölésre javasolt mûemléki környezetét;
g) a mûemléki érték és környezete ingatlan ingatlannyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, mûvelési ág,
tulajdonos, kezelõ) a védetté nyilvánítás elõkészítésének
megindításához képest 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által
hitelesített térképmásolatot;
h) a fenntartható használat fõbb szempontjait.
(2) Az örökségvédelmi iroda a dokumentáció készítése
során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel rendelkezõ személy közremûködését.
(3) A védetté nyilvánítás elõkészítése során észrevételt
tehetnek, és a dokumentációba – annak elkészülte után –
betekinthetnek mindazok, akik a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról értesültek, valamint akiknek az adott
ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

5. §
(1) Az örökségvédelmi iroda a miniszter által meghatározott ütemezés szerint terjeszti fel a védetté nyilvánítási
dokumentációkat a miniszterhez.
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(2) A miniszter a hozzá felterjesztett dokumentáció
alapján
a) a védetté nyilvánítás tárgyában rendeletet alkot,
b) a dokumentáció kiegészítését rendeli el, vagy
c) dönt a védetté nyilvánítás megtagadásáról.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az örökségvédelmi iroda a védetté nyilvánítási dokumentáció egy
másolati példányát megküldi a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak.

3. A régészeti örökséggel
és a mûemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás
6. §
(1) A Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás adatait az örökségvédelmi iroda elektronikusan
tárolja.
(2) A Kötv. 71. § (1) bekezdés a)–d) pontokban meghatározottakkal összefüggõ, az örökségvédelem szempontjából
fontos adatnak minõsülnek a 7–8. §-ban felsorolt adatok.
(3) A régészeti, illetve a mûemléki védettség ténye
fennállásának ingatlan-nyilvántartási feljegyzését az örökségvédelmi iroda kezdeményezi.

7. §
(1) A régészeti lelõhelyek nyilvántartása tartalmazza:
a) a régészeti lelõhely megnevezését, egyedi azonosító
számát, a fekvése szerinti települést és a lelõhely településen belüli sorszámát;
b) a régészeti lelõhely természetbeni elhelyezkedésének a különbözõ észlelési módszerekkel meghatározott
Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerû vektoros kiterjedéseit, körülhatárolását;
c) a lelõhely védettségére vonatkozó adatokat:
ca) az általános, kiemelt, fokozott vagy ideiglenes védettség megjelölését,
cb) a védettség keletkezésének idõpontját,
cc) a védettséget keletkeztetõ határozat vagy jogszabály számát,
d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait
(helyrajzi szám, terület, mûvelési ág), amelyek területén
a lelõhely fekszik;
e) a lelõhely védõövezetének b) és c) pont szerinti
adatait;
f) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyûjthetõ, a lelõhely és a védõövezet kiterjedését lefedõ
vektoros állományt;
g) a lelõhely régészeti szempontú leírását, a régészeti
emlékek vagy leletek adatait, így különösen kormeghatározását, jellegét, elhelyezkedését, elõkerülési módját és
idõpontját, a feltárásra és a kutatásra vonatkozó adatokat,
illetve forrásaikat, veszélyeztetettségét, állapotát, jelentõ-
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ségét, valamint a 3. § (1) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározottakat;
h) a lelõhelyre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt intézkedések tartalmát;
i) az örökségvédelmi bírságkategóriába történõ besorolást;
j) a védettség megszûnése esetén annak idõpontját és
az arról rendelkezõ jogszabály számát.
(2) A nyilvántartás az (1) bekezdés d), valamint
f)–h) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási szerzõdés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen informatikai elérését biztosítva
is teljesítheti.
(3) Az örökségvédelmi iroda az (1) bekezdés d) és
e) pontjában meghatározott adatok nyilvántartásához a feltárásra jogosult szervek szakmai adattárának adatait is
felhasználhatja.

8. §
(1) A mûemléki nyilvántartás tartalmazza:
a) a mûemlék, mûemléki terület megnevezését, törzsszámát és egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti települést és címet;
b) a mûemlék, mûemléki terület természetbeni elhelyezkedésének az EOV-rendszerhez illeszkedõ pontszerû, vonalas létesítmény esetén a nyomvonal meghatározását, terület
esetén annak vektoros kiterjedését, körülhatárolását;
c) a védettségre vonatkozó adatokat:
ca) a mûemlék vagy mûemléki terület megjelölését,
cb) a védettség keletkezésének idõpontját,
cc) a védettséget keletkeztetõ határozat vagy jogszabály számát;
d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait
(helyrajzi szám, terület), amelyek területén a mûemlék
vagy mûemléki terület fekszik;
e) a mûemlék, mûemléki terület leírását, azonosító
fényképeit, valamint a 4. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározottakat;
f) a mûemlék funkcióját;
g) a mûemlék tudományos kutatásának és feltárásának
adatait, a 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat,
a mûemlék kutatásainak dokumentációit;
h) a mûemlékre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és az elrendelt intézkedések tartalmát;
i) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyûjthetõ, a mûemlék vagy a mûemléki terület kiterjedését
lefedõ vektoros állományt;
j) örökségvédelmi bírságkategóriába történõ besorolását.
(2) A nyilvántartás (1) bekezdés d), valamint e)–j) pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási szerzõdés alapján más, jogszabály alapján vezetett
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nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat ki kell
egészíteni, ha a nyilvántartásban nem szereplõ, de a Kötv.
7. § 10. pontja értelmében a mûemléki értékhez tartozó alkotórész vagy tartozék kerül elõ.

9. §
(1) Az örökségvédelmi iroda a nyilvántartásában szereplõ adataiból kérelemre adatot szolgáltat.
(2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért – a
Kötv. 72. § (1a) bekezdésében meghatározott adatok kivételével – igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj)
kell fizetni.
(3) A díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a díj tételenként
220 forinttal növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely
településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy a
díjtétel egységesen 5000 forint.
(4) A díjat az örökségvédelmi iroda bankszámlájára
készpénzátutalási megbízással vagy átutalási megbízással
kell befizetni.
(5) A díj megfizetését vagy – az (6) bekezdésre tekintettel – az illetékmentesség igazolását a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(6) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
5. §-ában és 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(7) A 7. § (1) bekezdés b), f) és g) pontjában meghatározott adatok szolgáltatását az örökségvédelmi iroda csak
azoknak a szerveknek nyújthatja, amelyek ezt jogszabályban meghatározott feladatuk ellátása érdekében kérik.

4. A régészeti feltárás részletes szabályai
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4. területátadás: a régészeti feltárást követõen a munkaterület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átadása a beruházónak;
5. területátvétel: a régészeti feltárást megelõzõen a földmunkával járó változtatással érintett munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvétele a beruházótól;
6. történeti településmag: a mai települések területén található, az eredeti, történelmi településszerkezetet tükrözõ,
maradandó emlékeket nagy mélységben és több rétegben
megõrzõ, a település több évszázados múltját és folyamatosságát mutató, jól lehatárolható, nagyobb, összefüggõ terület.
(2) Elõzetes régészeti dokumentációnak minõsül az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány, amennyiben tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott módszereket
tekintve megfelel az elõzetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, továbbá alkalmas az elvégzendõ régészeti
feladatellátás formájának, idõ- és költségvonzatainak meghatározására.

11. §
Megelõzõ feltárás esetén a régészeti feltárás költségeire
vonatkozó költségbecslést a feltárásra jogosult szerv az
alábbi tartalmi elemekkel készíti el:
a) a megelõzõ feltárás hatósági határozatban elõírt
módszere,
b) a megelõzõ feltárás elõírt módszerének részét képezõ régészeti szolgáltatási tevékenységek,
c) a résztevékenységek egységnyi költsége mind területegység, mind idõegység alkalmazása esetén,
d) az egységre nem vetíthetõ résztevékenységek tételes
költsége,
e) az egységnyi költség mértékét befolyásoló tényezõk,
így különösen: régészeti rétegek száma, régészeti emlékek
száma, kiterjedése, leletsûrûség,
f) járulékos (infrastrukturális, logisztikai) költségek.

10. §

12. §

(1) Ezen alcím alkalmazásában
1. régészeti leletek elsõdleges feldolgozása: olyan mértékû feldolgozás, amely a leletek egyedi tisztítását, állagvédelmet biztosító szükséges mértékû restaurálását, azonosítását, biztonságos tárolását és tudományos-szakmai
hozzáférését biztosítja;
2. régészeti leletek végleges elhelyezése: a régészeti
feltárás során elõkerült régészeti leletanyag gyûjteményi
alapleltárba vétele és elhelyezése;
3. régészeti utómunka: a régészeti leletek teljes restaurálása, végleges elhelyezése és a régészeti feltárás és leletanyaga tudományos feldolgozása;

(1) A régészeti feltárást csak szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkezõ régész vagy a régészet tárgyban doktori fokozatot szerzett, a feltárást végzõ intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személy vezetheti.
(2) A régészeti feltárás vezetõjének – a mentõ feltárás
kivételével – a feltárási engedély iránti kérelemben megjelölt feladatellátáshoz szükséges speciális szakirányú ismeretekkel és megfelelõ feltárási gyakorlattal kell rendelkeznie. Megfelelõ feltárási gyakorlatnak minõsül a szakirányú
mesterfokozat vagy szakképzettség megszerzését követõen az adott korszakot érintõ legalább három feltárás ve-
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zetõjeként vagy a feltárási dokumentációban megnevezett
munkatársként szerzett gyakorlat.
(3) A feltárásra jogosult szerv csak olyan személyt bízhat meg feltárás vezetésével, aki a korábbi tevékenysége
során jogszabályban meghatározott dokumentációs kötelezettségeit teljesítette.
(4) A feltárás vezetõjének az egyes feltárási munkafolyamatok elvégzésében történõ akadályoztatása esetén az
engedélyes köteles a helyettesítésrõl az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ módon gondoskodni.

13. §
Az engedélyes köteles a feltárás vezetõje útján
a) a régészeti munkavégzésre alkalmas munkaterületet
átvenni, a feltárási munkálatokat a tudományos, mûszaki
és gazdaságossági követelményeknek megfelelõen a legnagyobb gondossággal és az engedélyben rögzített feltételek betartásával irányítani,
b) a feltárási naplót naprakészen, a munkálatokkal egy
idõben vezetni, munkaidõben a helyszínen õrizni,
c) a feltárási naplót úgy vezetni, hogy annak alapján a
feltárás célkitûzései, addigi menete és eredményei követhetõk legyenek,
d) a korszerû szakmai követelményeknek megfelelõ
dokumentációt készíteni,
e) a feltárást követõen a munkaterületet a beruházónak
átadni,
f) a feltárt régészeti örökség õrzésérõl, állagának ideiglenes megóvásáról és elsõdleges feldolgozásáról, valamint
a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról gondoskodni,
g) a feltárási munkálatok szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról gondoskodni,
h) a feltárás leletanyagának restaurálásában közremûködni,
i) a leletek elsõdleges nyilvántartásba vételét elvégezni
és gyûjteményi alapleltárba vételében közremûködni.

14. §
(1) A beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás a területátvételt követõen kezdhetõ meg.
(2) Amennyiben a feltárás beépített ingatlanon vagy a
telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos területen – különösen történeti településmag területén – történik,
akkor a területátvételi jegyzõkönyvnek ki kell térnie
a meglévõ épületrészek megõrzésének szempontjaira is.
Ilyen esetben a régészeti feltárási módszerek és technikák
alkalmazása során figyelemmel kell lenni az építmények
tartószerkezeti sajátosságaira.
(3) A területátvétel során régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minõsül a terület, ha
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a) a beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelõhely kijelölése – legfeljebb 50 méteres távolságban elhelyezett, jól látható, egyértelmûen megjelölt karókkal –
megtörtént, a kitûzött pontok koordinátáit tartalmazó kitûzési jegyzõkönyvet és kitûzési vázrajzot papír alapon és
EOV rendszerben készült digitális térkép (állomány) formájában a feltárást végzõ szervnek a beruházó átadta;
b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserjeirtás és
a szántóföldi növényzet betakarítása vagy irtása;
c) építmény, építési vagy bontási hulladék, továbbá
egyéb jelentõs méretû vagy mennyiségû tárgy nem található a munkaterületen;
d) a közmûvezetékek terepi kijelölése megtörtént, leíró
és térképes dokumentációját (beleértve – amennyiben rendelkezésre áll – az EOV rendszerben készült állományt is)
a feltárást végzõ szervnek a beruházó átadta, vagy –
amennyiben nincs közmûvezeték a területen, és annak védõtávolsága sem érinti a területet – arról a beruházó nyilatkozatot tett a közmûszolgáltató nyilatkozata alapján a feltárást végzõ szervnek;
e) a tûzszerészeti vizsgálat megtörtént, annak minõségbiztosítási jegyzõkönyvét a feltárást végzõ szervnek a beruházó átadta;
f) a megelõzõ feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok a régészeti feltárással érintett területen kívül kijelölésre kerültek a feltárásra jogosult szerv
javaslata alapján – a feltárásra vonatkozó szerzõdésben
meghatározott eltérõ rendelkezés hiányában – oly módon,
hogy azok a régészeti lelõhely esetleges nem ismert, a beruházás miatt a késõbbiekben feltárandó részeit ne fedjék
el, ugyanakkor a feltárás helyszínétõl ne legyenek a szükségesnél távolabb;
g) a beruházó biztosítja a feltárandó terület megközelíthetõségét a feltárást végzõ szerv számára.

15. §
(1) A régészeti feltárásra alkalmas napnak minõsül az a
munkanap, amelyen az idõjárási és a talajviszonyok, továbbá az egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel régészeti feltárásra nem alkalmas különösen az a nap, amelyen
a) hõségriadó elrendelésére kerül sor;
b) a csapadék mennyisége vagy jellege megakadályozza a feltárási tevékenységet;
c) a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz
vagy a talajvíz szintje megakadályozza a feltárási tevékenységet.
(3) A régészeti feltárásra alkalmas és alkalmatlan napokat a feltárási naplóban rögzíteni kell, ezt a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellenõrzi, és vita esetén
dönt.
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16. §

(1) Régészeti leletet csak mûködési engedélyében
meghatározott régészeti gyûjtõkörrel és gyûjtõterülettel
rendelkezõ múzeum fogadhat be véglegesen a saját gyûjteményébe.
(2) Amennyiben a feltárást nem az (1) bekezdés szerinti
múzeum végezte, a feltárások leletanyaga a teljes tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétõl számított öt évig az engedélyes õrzésében maradhat.
Ezt követõen az engedélyes a restaurált és tudományosan
feldolgozott leletanyagot – a befogadó múzeum alapleltárába vételre elõkészítve – köteles átadni a feltárási engedélyben a leletanyag befogadójaként megjelölt múzeumnak.
(3) A befogadó múzeumot illeti meg a végleges leletelhelyezés költségeinek megfelelõ összeg, amely a befogadott leletek mennyiségével arányos egyszeri költségek,
különösen a gyûjteményi alapleltárba vétel és a raktárkapacitás bõvítésének fedezetére szolgál.

5. A régészeti lelõhely elfedése
17. §
(1) Régészeti lelõhely elfedése esetén ezen alcím rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Kötv. és a Korm.
rendelet szabályai szerint az érintett régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvását az azt takaró
megfelelõ földréteg nem biztosítja.
(2) Elfedésre olyan mûszaki megoldás alkalmazható,
amely biztosítja a lelõhely tartós állapotmegóvását mind a
kivitelezés során jelentkezõ, mind a kivitelezés megvalósulása után fellépõ fizikai és kémiai hatásoktól.
(3) Elfedésre alkalmazható mûszaki megoldás különösen a bolygatatlan régészeti rétegek és a kivitelezéssel
érintett rétegek elválasztása
a) szigetelõréteggel,
b) teherelosztó szerkezettel vagy
c) teherelosztásra alkalmas anyagú, vastagságú és szilárdságú takaróréteggel.
(4) Az elfedés során alkalmazandó megoldás kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az adott helyszín talajtani
és egyéb környezeti viszonyaira, a beruházás kiviteli terveire, valamint a régészeti lelõhely jellegére.
(5) A Kötv., a Korm. rendelet és e rendelet alkalmazásában a (3) bekezdésben meghatározottak közül elfedésnek csak az a megoldás minõsül, amelynek célja az érintett
régészeti lelõhely, lelõhelyrész vagy régészeti emlék megóvása. Nem minõsülnek elfedésnek az egyéb célok érdekében végzett – különösen a beruházás során megvalósítandó építmény teherhordó szerkezetének kialakítását
szolgáló – hasonló munkálatok. Amennyiben az építmény
teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló mûszaki
megoldás megfelel a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak-
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nak, elfedésre szolgáló mûszaki megoldást nem kell alkalmazni.
(6) Az elfedés régészeti megfigyelését végzõ régész
köteles az elfedést megelõzõ termõréteg-letermelést is
figyelemmel kísérni, és amennyiben a régészeti leletek jelentkezésének az elõzetes régészeti dokumentáció, illetve
a próbafeltárások során meghatározott felsõ síkjánál magasabban kerül elõ régészeti lelet vagy emlék, annak feltárását a régészeti megfigyelés keretén belül elvégezni.

6. A régészeti feltárások dokumentálása
18. §
(1) Minden feltárásról jelentést kell készíteni, amely az
1. mellékletben meghatározott tartalmú lelõhely-bejelentõ
adatlapból, valamint szöveges ismertetésbõl és helyszínrajzból áll.
(2) Az adatlapot minden lelõhelyrõl külön kell kitölteni.
(3) A szöveges ismertetés tartalmazza:
a) engedélyhez kötött feltárás esetén a feltárási engedély számát vagy az arra történõ utalást, hogy a feltárás
nem tartozik az engedélyezési körbe,
b) a lelõhely nyilvántartási azonosítóját,
c) a feltárás menetét,
d) a feltárt terület nagyságát,
e) a leletek elhelyezését,
f) a lelõhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,
g) az alkalmazott módszereket, továbbá
h) az elõkerült leletek összefoglaló ismertetését és a
feldolgozástól várható tudományos eredményeket.
(4) A feltárás vezetõje a jelentésben javaslatot tehet a
feltárás folytatására, valamint a feltárt terület védetté nyilvánítására vagy a védettség feloldására.
(5) A jelentés egy példányát abban az intézményben
kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta. A jelentés további egy-egy példányát a feltárás befejezését követõ harminc napon belül meg kell küldeni a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak, az örökségvédelmi
irodának, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, valamint a megyei hatókörû városi múzeumnak, amennyiben a feltárást
más feltárásra jogosult szerv végezte.

19. §
(1) Minden feltárásról magyar nyelvû, a legkisebb bontási egységeken (jelenség, réteg) alapuló dokumentációt
kell készíteni.
(2) A dokumentáció tartalmazza:
a) a feltárási naplót,
b) a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,
c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,
d) a feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét
megörökítõ fényképet, méretarányos helyszín-, alap- és
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metszetrajzot, koordinátás térképet, valamint mindezek
listáit, továbbá
e) bármilyen technikával rögzített adatot és a leletanyag elsõdleges feldolgozásáról szóló beszámolót.
(3) A feltárási naplóban rögzíteni kell a területátvétel
és a területátadás tényét.
(4) A feltárási napló napi bejegyzése két részbõl áll. Az
elsõ rész az idõpontot, a munkások létszámát, a feltárás
menetét befolyásoló körülményeket, a második rész a
szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket tartalmazza.
(5) A dokumentáció eredeti példányát annál a feltárásra
jogosult szervnél kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta. További egy-egy – papír alapú – másolati példányát a feltárás befejezésétõl számított egy éven belül meg
kell küldeni a járási és építésügyi örökségvédelmi hivatalnak, az örökségvédelmi irodának, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, valamint a megyei hatókörû városi múzeumnak,
amennyiben a feltárást más feltárásra jogosult szerv végezte. Amennyiben a feltárást végzõ nem azonos a leletanyagot
befogadó múzeummal, úgy egy további példányt a leletbefogadási eljárás keretében a feltárást végzõ szerv átad a befogadó múzeumnak. Amennyiben a feltárás végzéséhez a
természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, a dokumentációt az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõségnek is meg kell küldeni.

7. A régészeti lelõhely feltárást követõ védelme
20. §
(1) A feltárás befejezése után az építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve az ingatlan rendeltetésszerû és biztonságos, az élet- és
balesetvédelmi elõírásoknak megfelelõ használatához
szükséges tereprendezési munkák elvégzése megelõzõ és
mentõ feltárás esetén a beruházó, tervásatás esetén a feltárást végzõ szerv feladata.
(2) Amennyiben a megelõzõ feltárást szükségessé tevõ
beruházás bármilyen okból meghiúsul, vagy szünetelésének idõtartama a feltárás felfüggesztésétõl vagy befejezésétõl számítva meghaladja az egy évet, a beruházó köteles
a feltárt régészeti emlékeknek a hatóság által elõírt állagmegóvásáról, az ingatlan korábbi használatának megfelelõ
állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzésérõl
gondoskodni.
(3) Ha a beruházás vagy a feltárás munkálatainak harminc
napot meghaladó szünetelésére a feltárást végzõ szervnek fel
nem róható okból kerül sor, a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, õrzésérõl a feltárást végzõ szerv
a beruházó költségére köteles gondoskodni.
(4) A feltárási naplóhoz csatolni kell a munkaterületnek a területátvétel idején meglévõ állapotát rögzítõ jegyzõkönyvet, valamint a feltárás befejezése után a területátadásról szóló jegyzõkönyvet. A területátvétel és a
területátadás tényét a feltárási naplóban is rögzíteni kell.
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8. A fémkeresõvel végzett régészeti kutató tevékenység
21. §
(1) Fémkeresõ mûszer használata régészeti célú kutató
tevékenységnek minõsül, ha annak célja régészeti lelet
vagy régészeti lelõhely felkutatása.
(2) Régészeti lelõhelyen fémkeresõ mûszer használata
feltárási engedélyhez kötött régészeti feltárásnak minõsül.
(3) Régészeti lelõhelyen kívül fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenység csak feltárásra jogosult
szerv megbízásából, a feltárásra jogosult szerv névre szóló
igazolásának birtokában végezhetõ.
(4) A feltárásra jogosult szerv a gyûjtõterületének meghatározott részére adhat megbízást. A megbízás kiadása
elõtt a feltárásra jogosult szerv köteles egyeztetni valamennyi olyan feltárásra jogosult szervvel, amelynek gyûjtõterületét a megbízás szerinti terület érinti.
(5) A feltárásra jogosult szerv fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenységre annak adhat megbízást, aki
a) a régészeti leletekkel kapcsolatos alapvetõ ismereteket elsajátította, és
b) nyilatkozott arról, hogy a megbízást megelõzõ egy
évben a régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési
vagy büntetõjogi felelõsségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki.
(6) A feltárásra jogosult szerv fémkeresõvel végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére megbízást a jogerõs döntéstõl számított egy év idõtartamban nem adhat annak, akit a régészeti örökséggel összefüggésben elkövetett
szabálysértés vagy bûncselekmény miatt elmarasztaltak,
vagy vele szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.
(7) A feltárásra jogosult szerv köteles a fémkeresõvel
végzett régészeti célú kutató tevékenység végzésére vonatkozó megbízást azonnali hatállyal felmondani, ha
a) a megbízott az (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal tette meg,
b) a megbízott szabálysértési vagy büntetõjogi felelõsségét a régészeti örökséggel összefüggésben megállapították,
c) a megbízottal szemben a régészeti örökséggel összefüggésben örökségvédelmi bírságot szabtak ki.
(8) Ha a fémkeresõ mûszerrel végzett tevékenység során régészeti lelet kerül elõ, a Kötv. 24. § (1)–(3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell eljárni.

9. Mentõ feltárás
22. §
(1) A mentõ feltárások elvégzésére a megyei hatókörû városi múzeum éves költségvetésében kell keretet biztosítani.
(2) A megyei hatókörû városi múzeum a mentõ feltárás
megkezdésétõl számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a terület ideiglenes védetté nyilvánítására.
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10. A régészeti lelõhely, lelet megtalálója
anyagi elismerésének szabályai
23. §

(1) A régészeti feltárás esetén kívül elõkerült régészeti
leletet, lelõhelyet a feltárásra jogosult szerv a lelõhely-bejelentõ adatlapon köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak és az örökségvédelmi irodának bejelenteni.
(2) Régészeti lelõhely vagy lelet megtalálóját elismerõ
oklevél és tárgyi ajándék vagy a lelõhely, lelet tudományos jelentõségével arányos pénzjutalom illeti meg. Az elismerést a miniszter adja át.
(3) Nem adható jutalom a megtalálónak, ha a Kötv.
24. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének vagy az e
rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget. Ilyen esetben a jutalom a bejelentõt illeti.
(4) A nemesfémbõl készült vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendõ pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve drágakõtartalma napi piaci értékének
figyelembevételével kell megállapítani.
(5) A jutalom összegét a miniszter állapítja meg.
(6) A lelet elhelyezésére a Korm. rendelet szabályait
megfelelõen kell alkalmazni.

11. A régészeti feltárásokra vonatkozó
szakmai szempontok
24. §
A Magyar Nemzeti Múzeum a feltárásra jogosult szervekkel és szakmai szervezetekkel egyeztetve, a miniszter egyetértésével – a Korm. rendelet alapján a miniszter által a nagyberuházások tekintetében nyilvánosságra hozott szakmai
szempontokra is figyelemmel – megállapítja, a honlapján
nyilvánosságra hozza, és minden év április 15-ig aktualizálja
a) az elõzetes régészeti dokumentáció elkészítésére, a
régészeti feltárás folytatására és a korszerû szakmai követelményeknek megfelelõ dokumentációjának készítésére,
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az elsõdleges leletfeldolgozásra, a leletanyag végleges elhelyezésére,
feldolgozására
vonatkozó
szakmai
szempontokat,
b) a régészeti leletek elhelyezésével és gondozásával
kapcsolatos költségek kalkulációja készítésének szempontjait,
c) az olyan, sûrû beépítésû, intenzíven közmûvesített városi területeken (különösen a történeti településmagokon
belül) folytatott régészeti kutatás, amely a városok intenzíven, több rétegben, nagy mélységben, bonyolult rétegviszonyok között jelentkezõ településszerkezeti elemeire, az egymásra települt különbözõ régészeti korszakok emlékeire
irányul (városi régészeti feltárás) vonatkozásában irányadó
speciális szempontokat az a) és b) pontokban meghatározottak szerinti bontásban.

12. Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatást az örökségvédelmi iroda a rendelet hatálybalépése idõpontjában folyamatban lévõ elõkészítések tekintetében 2013. június 30-ig teljesíti.
(3) Hatályát veszti
a) a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet 2. §
1. pontja és 3–5. §-a;
b) a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet.
(4) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

1. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) BM rendelethez
Lelõhely-bejelentõ adatlap adattartalma
1. A lelõhely megjelölése
1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám
1.2. Nyilvántartási azonosító száma
2. A lelõhely neve(i)
3. A lelõhely pontos helye
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája
3.2. A térképlap száma

belügyminiszter
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3.3. Helyrajzi szám(ok)
3.4. Földrajzi leírás
3.5. A helymeghatározás pontossága
4. A lelõhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jellege, kora)
5. A lelõhely állapota
6. A lelõhely veszélyeztetettsége
7. A lelõhely ismertsége
8. A lelõhelyen végzett tevékenység
9. A leleteket fogadó múzeum
10. A bejelentõ természetes személyazonosító adatai
11. Megjegyzés
12. A bejelentés kelte

A vidékfejlesztési miniszter
141/2012. (XII. 27.) VM rendelete
a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program
szabályozásáról
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. Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) fenntartó: a nevelési-oktatási intézmények gyermekeinek/tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 6. cikk (2) bekezdés b) pontjában
említett, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény), illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti,
a köznevelési intézmény fenntartására jogosult személy;
b) szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés
c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel
foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, hatály, kérelmezõk
2. §
(1) A 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti idõszakra meghirdetett óvoda-, és iskolatej programban a nemzeti köznevelési törvény szerinti nevelési-oktatási intézményekben óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek
(a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésbenoktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésbenoktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiakban: középfokú
iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók vehetnek részt.
(2) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti
köznevelési információs rendszer mûködtetõje minden év
november 15-ei állapot szerint november 30-áig megküldi
az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó
intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekû
adatait – az intézmény neve, OM azonosítója, a fenntartó
neve, az intézmény székhelye, székhelyének címe, telephelyének neve és címe – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
részére.
(3) Az óvoda-, és iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként, középfokú iskolai
tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulónként nevelési és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter
tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhetõ.
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3. §

Az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az MVH látja el.
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(5) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ
adataiban változás következik be, a kérelmezõ az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.
(6) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében egy alkalommal, tizenöt napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

4. §
(1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. §
szerint létrejött szállítási szerzõdésnek (a továbbiakban:
szerzõdés) megfelelõen a támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ fél (a továbbiakban: kérelmezõ) igényelheti.
(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezõk jóváhagyása
5. §
(1) A jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek az
1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási
kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésõbb a szerzõdésnek a 8. § (1) bekezdés szerinti elsõ alkalommal történõ
benyújtásával egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ
székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében a jóváhagyási kérelmet – a szerzõdéssel egyidejûleg vagy önállóan – legkésõbb 2013. január 31-éig kell benyújtani.
A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.
(2) Az a kérelmezõ jogosult jóváhagyás iránti kérelem
elõterjesztésére, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti
ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint pénzügyi kapcsolattal rendelkezõ ügyfél nyilvántartásba vetette magát.
(3) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik regisztrációs
számmal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkezõ ügyfelet vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt, vagy annak kiegészítését (fizetésiszámla-számának
bejelentését) legkésõbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kérheti az MVH-tól.
(4) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok jóváhagyási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: kistérségi társulásról szóló törvény) alapján
alakított többcélú kistérségi társulás esetében az (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez intézményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások
esetében mellékelni kell az önkormányzatok által kötött
társulási megállapodás másolati példányát.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei
6. §
(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha
a fenntartó és a szállító egymással olyan szerzõdést kötött,
amely által biztosított termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek, különösen annak a követelménynek, hogy a termékeket engedélyezett üzemben
állították elõ, és megfelelnek a 853/2004/EK rendelet
II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési
elõírásoknak.
(2) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy
a szállítási szerzõdés az intézmény fenntartójának jóváhagyásával megköthetõ a fenntartó nevében eljáró, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 1. § 3. pontja szerinti intézmény mûködtetését végzõ jogi személlyel (a továbbiakban: megbízott) is.
(3) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha
a fenntartó a szállítóval és a szállító által elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel
egyidejûleg köt szállítási szerzõdést. A gazdálkodó szervezettel kötött szállítási szerzõdés legfeljebb fél éves idõszakra köthetõ, amely idõszak alatt a szerzõdés nem módosítható. A gazdálkodó szervezettel hûségszerzõdés nem
köthetõ, valamint a fenntartó hûségnyilatkozatot nem tehet. A szállítással összefüggésbe hozható összes feltételt
egy keretszerzõdésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet javára árrés, haszonrés, egyéb jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg. Amennyiben e bekezdésben foglalt feltételek bármelyike nem teljesül, a támogatás
jogosulatlannak minõsül, és a felmerülõ összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.
(4) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerzõdés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a kérelmezõ megnevezése,
b) nevelési-oktatási intézményenként (az OM azonosító feltüntetése mellett) – a bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelõen –
ba) a teljesítés helyszíne,
bb) a tanítási, nevelési napok száma a 2. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakra vonatkozóan,
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bc) a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók, valamint
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók száma a támogatási kérelemmel
érintett, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott idõszakokban,
bd) a támogatott termék átvételének módja,
be) a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési mód
szerinti egységnyi mennyiség,
bf) az adott termékre vonatkozó egységár,
bg) a fizetés feltételei,
bh) a szállítási idõszak,
bi) a szállítások ütemezése,
bj) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi
gyermek/tanulólétszám ismeretében.
(5) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatás elõfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Amennyiben e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a támogatás
jogosulatlannak minõsül, és a felmerülõ összes jogkövetkezmény a gazdálkodó szervezetet terheli.
(6) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy
a fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki,
amely tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdése szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében
annak zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.
(7) A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és
a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel
– a fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén
a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.
(8) A szerzõdõ felek a kérelmezõ személyét a 8. §
(2) bekezdése szerinti idõszakokra eltérõen is meghatározhatják.
(9) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy
a szerzõdésnek a kérelmezõ személyére vonatkozó elemét
a felek a már megkezdett – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott – idõszak vonatkozásában ne módosítsák.
(10) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdés szerinti valamely idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti
támogatásra akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra
nem köt újabb szerzõdést, kivéve az állami intézményfenntartó szerv, az országos nemzetiségi önkormányzatok, a gesztor települési önkormányzatok, az alapítványok, valamint az egyházi jogi személyek esetében,
ahol a székhelyükön kívüli településen mûködõ nevelési-oktatási intézmény vagy nevelési-oktatási intézmények, illetve az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmény székhelyén kívüli más településen mûködõ
tagintézmény vagy tagintézmények ellátása érdekében
lehetõség van az adott idõszakra vonatkozóan egynél
több szerzõdés megkötésére is.
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5. A támogatható termékek köre
7. §
(1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. §
(1) bekezdése szerinti ellátotti kör részére a nevelési és
a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) XIII. melléklet III. pontja szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.)
FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B rész
1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelõen –
a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint
zsíros vagy félzsíros kategóriába esik. Laktóz intoleranciában szenvedõ gyermekek részére kiszállításra kerülhet
a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g
(a továbbiakban együtt: I. kategória);
b) a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerint
zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. melléklet
B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal
a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági
rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész
1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: II. kategória);
c) a MÉ 13. melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely
a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelõen legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz tejidegen
összetevõt, és megfelel a MÉ 13. melléklet B rész
7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: III. kategória);
d) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élõflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet
I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: IV. kategória);
e) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában
meghatározott gyümölcslével vagy egyéb ízesítõanyaggal
ízesített élõflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban:
V. kategória);
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f) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában
meghatározott gyümölccsel ízesített, élõflórás savanyú
tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet
II. kategóriájának megfelelõen 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: VI. kategória).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi követelményeknek.
(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvodások, az általános iskolai tanulók, a középfokú iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók részére kerülhet
kiosztásra, azt a nevelési-oktatási intézmény más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatja fel.
(4) Amennyiben az általános iskolai tanuló, középfokú
iskolai tanuló, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanuló, vagy óvodás az
adott tanítási vagy nevelési napon már részesült e rendelet
szerint õt megilletõ és maximálisan kiosztható 0,25 liter,
vagy ennek megfelelõ tejegyenértékû tejtermékbõl, az ezt
meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehetõ igénybe.
(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következõk:
a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírszegény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fogyasztói tejféleség vagy hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt, és kefir, valamint a bizottsági
rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõ
ízesített joghurt 1 liter tej egyenértéknek felel meg,
b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ
ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg,
c) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ
natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesített joghurt
0,971 liter tejegyenértéknek felel meg,
d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet
II. kategóriájának megfelelõ ízesített joghurt 0,9 liter tejegyenértéknek felel meg.

6. A szerzõdés és a támogatási kérelem benyújtása
8. §
(1) A kérelmezõ köteles a szerzõdés másolati példányát
a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett
nyomtatvánnyal együtt a szerzõdésben szereplõ elsõ szállítási napot követõ tizenöt napon belül, a szerzõdésmódosítás másolati példányát a megkötésétõl számított tizenöt
napon belül a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti idõszak esetében a szerzõdés benyújtási határideje
2013. január 31.

2. szám

(2) A kérelmezõ a 4. mellékletben meghatározott
adattartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett
nyomtatványon
a) a 2013. január 1. és 2013. február 28. közötti idõszakban,
b) a 2013. március 1. és 2013. április 30. közötti idõszakban,
c) a 2013. május 1. és a nevelési-oktatási intézmény
nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban,
d) a 2013. szeptember 1. és 2013. október 31. közötti
idõszakban, és
e) a 2013. november 1. és 2013. december 31. közötti
idõszakban
kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként
egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja
be az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségéhez.
(3) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A kistérségi társulásról szóló törvény
alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a
(2) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott
idõszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló számlák másolati példányait és azok összesítõjét, amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia kell a számlákon szereplõ leszállított
termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola, középfokú iskola tanuló)
bontásban.
(5) Amennyiben az óvoda-, és iskolatej programban
a fenntartó nevében megbízott jár el, úgy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a szállítói szerzõdéssel együtt
– az (1) bekezdésben meghatározott határidõk szerint –
kell a szállítónak megküldenie az MVH részére.
(6) Amennyiben a tej-, és tejtermékek kiszállítása a 6. §
(3) bekezdésben meghatározott feltételrendszer szerint
valósul meg, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell a
gazdálkodó szervezet és a fenntartó közös nyilatkozatát arról, hogy teljesülnek a 6. § (3) bekezdésben, valamint a 6. §
(5) bekezdésben foglalt feltételek.
(7) Az MVH a hiánytalan és jogszerû támogatási kérelmekrõl a beérkezést követõ negyvenöt napon belül döntést
hoz, és haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmezõ által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történõ átutalását.
(8) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérelmek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
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7. Támogatási rendszer
9. §

(1) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint
a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésbenoktatásban részt vevõ tanulók ellátása esetén az óvoda-, és
iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez
kapcsolódóan Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló törvényben meghatározott forrásból kerül
finanszírozásra.
(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az
idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.
(3) A fenntartók székhelyük alapján a 6–8. melléklet
szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 4. melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2010–2011. évi önhibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével történik.

8. Általános iskolások ellátásának támogatása
10. §
(1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.
(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyû nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb
a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.
(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke a 8. melléklet szerinti székhelyû nevelési-oktatási intézmény esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb
a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár – különbözetének húsz százaléka.
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(4) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatási összeg a tejtermékek
bruttó vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy
a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében
teljesíti a tankötelezettségét.

9. Óvodások ellátásának támogatása
11. §
Az óvodások ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és
a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.

10. Középiskolások ellátásának támogatása
12. §
A középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági
rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig
igényelhetõ támogatás.

11. Bruttó vételár
13. §
E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb
a) az I. kategóriájú termékek esetében 30 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,
d) a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,
e) az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,
f) a VI. kategóriájú termékek esetében 315 Ft/kg.

12. Nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenõrzés
14. §
(1) Ha a kérelmezõ a 8. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidõben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet az érintett szerzõdések vonatkozásában elutasítja.
(2) A nevelési-oktatási intézmény köteles naprakész
nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, óvo-
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dások, valamint az adott tanítási, nevelési napon jelen lévõ
tanulók, óvodások számáról és a kiosztott tejtermékek
mennyiségérõl a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A nevelési-oktatási intézmény
köteles a nyilvántartás eredeti, a nevelési-oktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni.
Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik, akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.
(3) Ha a támogatás igénylõje a szállító, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekrõl, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított
termékekrõl és azok mennyiségérõl.
(4) Az MVH a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint
a szállító által elõállított termékek továbbértékesítését
végzõ gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenõrzést végezhet.
(5) Ha megállapítást nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat, különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény naprakész
nyilvántartási kötelezettségére, akkor – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – az érintett támogatás összege a fenntartónál a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.
(6) Ha a támogatás igénylõje a fenntartó, és a támogatás átutalását megelõzõ ellenõrzés során megállapítást
nyer, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette e
rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a nevelésioktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelmezõ nem jogosult az érintett nevelési-oktatási intézmény esetében igényelhetõ támogatás
igénybevételére, valamint a Tv.-ben meghatározottak szerint mulasztási bírsággal sújtható.
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13. Az óvoda-, és iskolatej programot
népszerûsítõ plakát, kísérõ-promóciós intézkedések
15. §
(1) A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján
minden, az óvoda-, és iskolatej programban résztvevõ intézménynek egy – a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ –, az óvoda-, és
iskolatej programot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie
az intézmény fõbejáratánál.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak mellett – az
óvoda-, és iskolatej programban résztvevõ szervezet döntése alapján – alkalmazhatók az 5. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések is.

14. Záró rendelkezések
16. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés
17. §
Ez a rendelet a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak/gyermekeinek tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását
szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
Jóváhagyási kérelem adattartalma
1.
2.
3.
4.

Kérelmezõ regisztrációs száma.
Kérelmezõ azonosító adatai.
Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/települési önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/ gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek, köznevelésben részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, a köznevelésben részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ általános
iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola
tanulói).
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6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:
6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;
6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskola tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi;
6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra;
6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely
nevelési-oktatási intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy középfokú
iskola tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások
számát (havi lebontásban), és az adott tanítási/nevelési napon jelenlévõ tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét;
6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti, valamint
az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenõrök rendelkezésre bocsátja;
6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást,
a változástól számított tizenöt napon belül,
6.7. a kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
8. Kérelmezõ aláírása.

2. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai
1. A termék meghatározása
Az óvoda-, és iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, tehéntejbõl készített termékek, és amelyeket az óvodákba beíratott gyermekek, a köznevelésben résztvevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak
osztanak ki.
2. Minõségi követelmények
2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének, szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen:
2.2.1. Pasztõrözöttek
2.2.2. Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.
3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.
3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne haladja meg az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hõmérséklet
lehet. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve tárolást
igénylõ termékek hûtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán
belül a tanulók, középfokú iskola tanulói, óvodások elfogyaszthassák.
3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt
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tejmennyiség elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt tej-, és tejtermék gyártó üzembe történõ
visszaszállítása nem engedélyezett.
3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési
határidõig tárolhatók.
3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése
nélkül úgy kell elvégezni, hogy a termékben minõségi romlás ne következzék be.

3. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
Szállítási szerzõdés bejelentésének fõlapja
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Kérelmezõ regisztrációs száma.
Kérelmezõ azonosító adatai.
Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás
gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
Nyilatkozatok
5.1 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget
vállalok.
5.2 Kijelentem, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítom, aki
vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezem.
5.3 Kijelentem, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján
tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes köznevelési intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott
tanítási/nevelési napon jelenlévõ tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti
mennyiségét (intézményenként).
5.4 Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennemû, a szállítási szerzõdésben szereplõ
adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
5.5 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési
számlámat vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmemet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi
vizsgálat nélkül elutasíthatja.
5.6 Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a szállítási szerzõdés bejelentése fõlapon és
a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kérelmezõként benyújtott szállítási szerzõdések száma
Mellékletek a kérelmezõ által fenntartott/ellátott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) neve, települése és
OM azonosító száma, amelyben vagy amelyekben a kérelmezõ biztosítja az iskolatej-ellátást
Keltezés helye, ideje (év, hó, nap). Kérelmezõ aláírása
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4. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
I. Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma
1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/intézményfenntartó társulás
gesztor önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/köznevelésben részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a köznevelésben részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt
vevõ általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola tanulói).
6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2013. január–február); II. idõszak (2013. március–április); III. idõszak (2013. május–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); IV. idõszak (2013. szeptember–október); V. idõszak (2013. november–december)].
7. Szállítói igénylés esetén az igényelt támogatásban érintett fenntartók felsorolása.
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai (az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).
9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai
(az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási
idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).
10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák adatai
(a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ szak-, vagy középfokú iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási idõszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).
11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett óvoda vagy óvodák adatai (az óvodában tejtermék
ellátásban részesülõ óvodások átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma;
nyári szünet hivatalos kezdõ napja).
12. Kiszállított tejtermékek tejegyenérték mennyisége (kiszállított termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak szerint kell literben meghatározni + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-,
vagy középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).
13. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak
szerint kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).
14. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középiskolások ellátása
esetében igényelt támogatás forintban).
15. Csatolt dokumentumok száma.
16. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben
szereplõ adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tizenöt napon belül.
17. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló,
vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban.
18. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
19. Kérelmezõ aláírása
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II. Számlaösszesítő adattartalma
1. Kérelmező azonosító adatai.
2. Az alábbi táblázat:
Leszállított mennyiség

Szállítási
időszak

Termékkategória

Óvoda

Szak-,
középiskola

Óvoda

darab
Általános iskola
Normál
Speciális
tanterv
tanterv

Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

Szak-,
középiskola

Összesen

Óvoda

Általános iskola
Normál
Speciális
tanterv
tanterv

Szak-,
középiskola

Összesen

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmező aláírása.

III. A szállítók, állami intézményfenntartó szerv, intézményfenntartó társulások, többcélú kistérségi társulások, országos nemzetiségi önkormányzatok,
alapítványok, egyházi jogi személy által alkalmazandó számlaösszesítő adattartalma
1. Kérelmező azonosító adatai.
2. Az alábbi táblázat:
A nevelési-oktatási intézmény neve:
A nevelési-oktatási intézmény székhelye:
A nevelési-oktatási intézmény fenntartójának neve (amennyiben a támogatást a szállító igényli):
Leszállított mennyiség
liter/kg
Számlaszám

Szállítási
időszak

Általános iskola

Termékkategória
Óvoda

Normál
tanterv

Speciális
tanterv

Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

darab
Általános iskola
Szak-,
középiskola

Óvoda

Normál
tanterv

Speciális
tanterv
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Számlaszám

liter/kg
Általános iskola
Normál
Speciális
tanterv
tanterv

Általános iskola
Szak-,
középiskola

Összesen

Óvoda

Normál
tanterv

Speciális
tanterv

Szak-,
középiskola

Összesen

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmező aláírása
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5. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
Az óvoda-, és iskolatej program során alkalmazható promóciós intézkedések
1. Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Ajánlott tartalom:
1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2. Tájékoztatók az óvoda-, és iskolatej programról az iskolának, a szülõknek és a gyermekeknek,
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
1.2.2. Szülõknek: a program fõbb jellemzõi, a szállított termék, minõségi leírás és a minõség garanciája,
a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási
gyakoriság stb.,
1.2.3. Tanulóknak: az óvoda-, és iskolatej program fõbb jellemzõi a korosztály számára érthetõ tartalommal
és formában;
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a tej-, és tejtermékek beltartalmi értékeirõl, egészséges táplálkozásban betöltött szerepérõl a tanulók részére kötelezõ jelleggel, a szülõk tanárok részére opcionálisan;
1.4. Oktatási segédanyagok: a különbözõ tejtermékek bemutatása;
1.5. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezõnél és az elérhetõségeik.
2. A termékek elõállítóihoz (tejtermelõ, vagy tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak, melynek keretében lehetõség
nyílik tej-, és tejtermékek elõállításának adott üzemre jellemzõ fázisainak bemutatására. A tanulók lehetõség szerint legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél.
3. A gyermekek tej-, és tejtermékfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, különösen póló, matrica, kitûzõ, írószer, órarend, naptár, uzsonnás
doboz, sportszer).
4. Kóstoltatás: a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program keretében lehetõség szerint legalább egy alkalommal tej-, és
tejtermék kóstoltatás.
5. Az ellátott intézményekben az óvoda-, és iskolatej programot népszerûsítõ plakát elkészítése és kihelyezése.
6. Az ellátott intézményeknél a termékek hûtését biztosító berendezés biztosítása.
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6. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A
Sorszám
1

B
KSH
0717376

C
Önkormányzat
Aba

2

1612441

Abádszalók

3

0212548

Abaliget

4

1024554

Abasár

5

0526718

Abaújkér

6

0503595

Abaújszántó

7

1104428

Ács

8

1318573

Acsa

9

1807214

Acsád

10

1118139

Ácsteszér

11

1023241

Adács

12

1406080

Ádánd

13

1907302

Adásztevel

14

0708925

Adony

15

1931307

Adorjánháza

16

0317686

Ágasegyháza

17

0804880

Ágfalva

18

0509362

Aggtelek

19

0829407

Agyagosszergény

20

1508776

Ajak

21

0321944

Akasztó

22

0533093

Alacska

23

0726824

Alap

24

1625265

Alattyán

25

1331653

Albertirsa

26

0715176

Alcsútdoboz

27

1006345

Aldebrő

28

0213329

Almamellék

29

0429595

Almáskamarás

30

0927641

Álmosd

31

0520482

Alsóberecki

32

0519664

Alsódobsza

33

1729665

Alsónána

34

2019512

Alsónemesapáti

35

1711563

Alsónyék

36

1930526

Alsóörs

37

2032081

Alsópáhok

38

1216425

Alsópetény

39

0725283

Alsószentiván

40

0233279

Alsószentmárton

41

1822549

Alsószölnök

42

0528839

Alsószuha

43

1822725

Alsóújlak

44

0529814

Alsóvadász

45

0521032

Alsózsolca

46

0616197

Ambrózfalva

47

1529975

Anarcs

48

1428714

Andocs

49

1017987

Andornaktálya

50

1134227

Annavölgy

51

1520303

Apagy

52

1333561

Apaj

53

1726125

Aparhant

54

0614252

Apátfalva

55

1808873

Apátistvánfalva

56

1007241

Apc

57

0321148

Apostag

58

1509353

Aranyosapáti

59

0514331

Arló

60

0503771

Arnót

61

0503823

Ároktő

62

0619062

Árpádhalom

63

0903319

Ártánd

64

0610339

Ásotthalom

65

0826921

Ásványráró

66

0504233

Aszaló

67

1123852

Ászár

68

1316188

Aszód

69

1006503

Átány

70

1016090

Atkár

71

1732735

Attala

72

0205403

Babarc

73

1430474

Babócsa

74

1428316

Bábonymegyer

75

0815042

Babót

76

0310719

Bácsalmás

77

0310180

Bácsbokod

78

0327234

Bácsborsód

79

0330155

Bácsszőlős

80

1922327

Badacsonytomaj

81

1903267

Badacsonytördemic

82

1309131

Bag

83

0920011

Bagamér
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84

2030368

Bagod

127

1422822

Balatonszemes

85

0828769

Bágyogszovát

128

1421324

Balatonszentgyörgy

86

1129212

Baj

129

1903559

Balatonvilágos

87

1817020

Bajánsenye

130

1526958

Balkány

88

1116744

Bajna

131

0313408

Ballószög

89

1129355

Bajót

132

0902918

Balmazújváros

90

2004738

Bak

133

1805102

Balogunyom

91

0915167

Bakonszeg

134

0325937

Balotaszállás

92

1124244

Bakonybánk

135

1515963

Balsa

93

1923746

Bakonybél

136

1424457

Bálványos

94

0708730

Bakonycsernye

137

1131422

Bana

95

1929513

Bakonyjákó

138

1914173

Bánd

96

1907287

Bakonykoppány

139

0525159

Bánhorváti

97

1925991

Bakonynána

140

1224341

Bánk

98

1930410

Bakonyoszlop

141

2008439

Bánokszentgyörgy

99

1125229

Bakonysárkány

142

0521953

Bánréve

100

1923922

Bakonyszentiván

143

0224378

Bár

101

1922813

Bakonyszentkirály

144

1526480

Barabás

102

0805944

Bakonyszentlászló

145

0707047

Baracs

103

1122381

Bakonyszombathely

146

0708581

Baracska

104

1924129

Bakonytamási

147

0926693

Báránd

105

0629106

Baks

148

0224749

Baranyajenő

106

0203975

Baksa

149

0806196

Barbacs

107

0518184

Baktakék

150

1432799

Barcs

108

1502325

Baktalórántháza

151

1403735

Bárdudvarnok

109

1213657

Balassagyarmat

152

1220048

Bárna

110

0623676

Balástya

153

1108624

Bársonyos

111

1011527

Balaton

154

1711712

Báta

112

1925308

Balatonakali

155

1708864

Bátaszék

113

1905838

Balatonalmádi

156

1432337

Baté

114

1433853

Balatonboglár

157

0303656

Bátmonostor

115

1912238

Balatonederics

158

1233534

Bátonyterenye

116

1419460

Balatonendréd

159

1502990

Bátorliget

117

1420729

Balatonfenyves

160

0418102

Battonya

118

1929461

Balatonfőkajár

161

0311961

Bátya

119

1407117

Balatonföldvár

162

2024864

Batyk

120

2017002

Balatongyörök

163

2018698

Bázakerettye

121

1905148

Balatonkenese

164

2023144

Becsehely

122

1407375

Balatonkeresztúr

165

1212016

Becske

123

1433862

Balatonlelle

166

2018360

Becsvölgye

124

1414562

Balatonmáriafürdő

167

1420710

Bedegkér

125

1416601

Balatonszabadi

168

0933446

Bedő

126

1424907

Balatonszárszó

169

0506929

Bekecs
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170

0426189

Békéssámson

213

1829203

Boba

171

0402680

Békésszentandrás

214

2017543

Bocfölde

172

1004400

Bekölce

215

1022354

Boconád

173

1033260

Bélapátfalva

216

0308305

Bócsa

174

1406910

Bélavár

217

0934102

Bocskaikert

175

1728662

Belecska

218

0718254

Bodajk

176

0810588

Beled

219

1410506

Bodrog

177

1417127

Beleg

220

0523737

Bodroghalom

178

2009168

Belezna

221

0530784

Bodrogkeresztúr

179

0419390

Bélmegyer

222

0533808

Bodrogkisfalud

180

0708466

Beloiannisz

223

0514401

Bodrogolaszi

181

1525441

Benk

224

0505926

Bódvaszilas

182

1325098

Bénye

225

0525195

Bogács

183

1232911

Bér

226

0232151

Bogád

184

1832124

Bérbaltavár

227

0221892

Bogádmindszent

185

1202389

Bercel

228

1703425

Bogyiszló

186

1520677

Beregsurány

229

0804367

Bogyoszló

187

0918467

Berekböszörmény

230

0914137

Bojt

188

1634005

Berekfürdő

231

1107311

Bokod

189

0912788

Berettyóújfalu

232

1003452

Boldog

190

1933127

Berhida

233

0518944

Boldogkőújfalu

191

1209034

Berkenye

234

0514474

Boldogkőváralja

192

0216461

Berkesd

235

0508396

Boldva

193

1507472

Berkesz

236

1413994

Bolhás

194

1318777

Bernecebaráti

237

1418120

Bolhó

195

0526356

Berzék

238

1706497

Bonyhád

196

1430119

Berzence

239

1714818

Bonyhádvarasd

197

1513639

Besenyőd

240

0608192

Bordány

198

1027517

Besenyőtelek

241

0206725

Borjád

199

1611305

Besenyszög

242

0319327

Borota

200

0716346

Besnyő

243

2010056

Borsfa

201

1521227

Beszterec

244

0530669

Borsodbóta

202

0829805

Bezenye

245

0506707

Borsodivánka

203

0810560

Bezi

246

0505315

Borsodnádasd

204

0213310

Bicsérd

247

0530207

Borsodszentgyörgy

205

0710481

Bicske

248

0516799

Borsodszirák

206

0919956

Biharkeresztes

249

1209894

Borsosberény

207

0924828

Biharnagybajom

250

1930252

Borzavár

208

0929887

Bihartorda

251

1522239

Botpalád

209

0429610

Biharugra

252

1806390

Bozzai

210

1711970

Bikács

253

1805023

Bozsok

211

0204899

Bikal

254

1805476

Bő

212

1502945

Biri

255

1426532

Böhönye
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256

1511299

Bököny

299

1116416

Császár

257

1706558

Bölcske

300

0310472

Császártöltés

258

0833950

Bőny

301

0326471

Csátalja

259

0806619

Börcs

302

2023436

Csatár

260

0815501

Bősárkány

303

0316373

Csávoly

261

0413471

Bucsa

304

1230270

Csécse

262

2020613

Búcsúszentlászló

305

1526107

Csegöld

263

0332823

Bugac

306

1819488

Csehi

264

1519707

Buj

307

1812724

Csehimindszent

265

1214234

Buják

308

1133640

Csém

266

1417358

Buzsák

309

1305184

Csemő

267

0527890

Bükkaranyos

310

0632285

Csengele

268

0223162

Bükkösd

311

1530641

Csenger

269

1002963

Bükkszék

312

1524095

Csengersima

270

1010621

Bükkszenterzsébet

313

1526851

Csengerújfalu

271

0508022

Bükkszentkereszt

314

0312344

Csengőd

272

0532887

Bükkzsérc

315

1809070

Csénye

273

1408703

Büssü

316

0508493

Csenyéte

274

0713152

Cece

317

1118272

Csép

275

1509681

Cégénydányád

318

1613170

Csépa

276

1311341

Cegléd

319

1812140

Csepreg

277

1320640

Ceglédbercel

320

0506974

Cserépfalu

278

1203665

Cered

321

0525575

Cserépváralja

279

1622938

Cibakháza

322

1221935

Cserháthaláp

280

0503939

Cigánd

323

1222594

Cserhátsurány

281

1719284

Cikó

324

1605795

Cserkeszőlő

282

0815954

Cirák

325

0528459

Csernely

283

0431334

Csabacsűd

326

2007135

Cserszegtomaj

284

0730544

Csabdi

327

2002583

Csesztreg

285

1930924

Csabrendek

328

1931699

Csetény

286

1512928

Csaholc

329

1318476

Csévharaszt

287

1916072

Csajág

330

0315699

Csikéria

288

1803911

Csákánydoroszló

331

1730094

Csikóstőttős

289

0705360

Csákberény

332

0813505

Csikvánd

290

0720002

Csákvár

333

0534111

Csincse

291

0602121

Csanádalberti

334

1826064

Csipkerek

292

0420455

Csanádapáca

335

1205050

Csitár

293

0605379

Csanádpalota

336

0505333

Csobád

294

1016841

Csány

337

0520774

Csobaj

295

0219901

Csányoszró

338

1306822

Csobánka

296

0622293

Csanytelek

339

0721908

Csókakő

297

0808563

Csapod

340

1405971

Csokonyavisonta

298

1529416

Csaroda

341

0514289

Csokvaomány
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342

1118926

Csolnok

385

0607834

Derekegyház

343

0312025

Csólyospálos

386

0624077

Deszk

344

1333118

Csomád

387

0424819

Dévaványa

345

0605111

Csongrád

388

1932276

Devecser

346

2031149

Csonkahegyhát

389

1711688

Diósberény

347

1902185

Csopak

390

1206743

Diósjenő

348

0709779

Csór

391

2028778

Dióskál

349

0804039

Csorna

392

0232373

Diósviszló

350

0426709

Csorvás

393

1910870

Doba

351

1932878

Csót

394

0433190

Doboz

352

1932814

Csögle

395

0630535

Dóc

353

0912450

Csökmő

396

0525690

Domaháza

354

1424314

Csököly

397

0613383

Domaszék

355

2029364

Csömödér

398

0424031

Dombegyház

356

1822390

Csönge

399

0422132

Dombiratos

357

1334333

Csörög

400

1707685

Dombóvár

358

1804224

Csörötnek

401

1514508

Dombrád

359

0706734

Csősz

402

1304808

Domony

360

1326985

Csővár

403

1007515

Domoszló

361

1421315

Csurgó

404

1030261

Dormánd

362

1917172

Dabronc

405

1224439

Dorogháza

363

1928237

Dabrony

406

1702565

Döbrököz

364

1133163

Dad

407

1503647

Döge

365

1122910

Dág

408

1106594

Dömös

366

1920154

Dáka

409

1329647

Dömsöd

367

1729230

Dalmand

410

0821917

Dör

368

1331811

Dánszentmiklós

411

0506123

Dövény

369

1318397

Dány

412

0217419

Drávafok

370

1431352

Darány

413

0228608

Drávaszabolcs

371

0821865

Darnózseli

414

0221698

Drávasztára

372

0734342

Daruszentmiklós

415

1208156

Drégelypalánk

373

0914678

Darvas

416

1902936

Dudar

374

0310533

Dávod

417

1133835

Dunaalmás

375

1724989

Decs

418

1325362

Dunabogdány

376

0504686

Dédestapolcsány

419

0321069

Dunaegyháza

377

0732753

Dég

420

0312566

Dunafalva

378

1212511

Dejtár

421

0307861

Dunapataj

379

1309973

Délegyháza

422

0821078

Dunaszeg

380

1517756

Demecser

423

0209186

Dunaszekcső

381

1008660

Demjén

424

0311606

Dunaszentbenedek

382

0207773

Dencsháza

425

1709539

Dunaszentgyörgy

383

0832595

Dénesfa

426

0815875

Dunaszentpál

384

0905573

Derecske

427

0810454

Dunasziget
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428

0314766

Dunatetétlen

471

0525326

Erdőbénye

429

0307612

Dunavecse

472

0522503

Erdőhorváti

430

0304109

Dusnok

473

1313480

Erdőkertes

431

0914614

Ebes

474

1028556

Erdőkövesd

432

0816708

Écs

475

1222655

Erdőkürt

433

1017181

Ecséd

476

0218704

Erdősmecske

434

1204251

Ecseg

477

1221795

Erdőtarcsa

435

0409432

Ecsegfalva

478

1024235

Erdőtelek

436

1324518

Ecser

479

1020118

Erk

437

0510728

Edelény

480

1510852

Érpatak

438

0228918

Egerág

481

0311864

Érsekcsanád

439

1933871

Egeralja

482

0333589

Érsekhalma

440

1012821

Egerbakta

483

1221582

Érsekvadkert

441

1026019

Egerbocs

484

1708448

Értény

442

1016610

Egercsehi

485

0213499

Erzsébet

443

1002981

Egerfarmos

486

0925469

Esztár

444

0505865

Egerlövő

487

2006178

Eszteregnye

445

1024758

Egerszalók

488

1106664

Ete

446

1013648

Egerszólát

489

1215370

Etes

447

2033428

Egervár

490

0702316

Etyek

448

1828796

Egervölgy

491

1523250

Fábiánháza

449

0820288

Egyed

492

0619974

Fábiánsebestyén

450

0915741

Egyek

493

1724192

Fácánkert

451

1217659

Egyházasdengeleg

494

1718980

Fadd

452

0815237

Egyházasfalu

495

0502741

Fáj

453

1205980

Egyházasgerge

496

0303230

Fajsz

454

0216498

Egyházasharaszti

497

0512557

Fancsal

455

1830429

Egyházashollós

498

0833996

Farád

456

1910445

Egyházaskesző

499

0534272

Farkaslyuk

457

0227401

Egyházaskozár

500

1309122

Farmos

458

1825946

Egyházasrádóc

501

1616647

Fegyvernek

459

0432957

Elek

502

1518971

Fehérgyarmat

460

0720358

Előszállás

503

0806956

Fehértó

461

0504677

Emőd

504

0732203

Fehérvárcsurgó

462

0533048

Encs

505

0729939

Felcsút

463

1532328

Encsencs

506

1020747

Feldebrő

464

1225496

Endrefalva

507

0622646

Felgyő

465

0815033

Enese

508

0833251

Felpéc

466

0702802

Enying

509

0508174

Felsőberecki

467

0622992

Eperjes

510

1813587

Felsőcsatár

468

1518528

Eperjeske

511

0509742

Felsődobsza

469

1933941

Eplény

512

0531723

Felsőkelecsény

470

1129638

Epöl

513

0333598

Felsőlajos
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514

1715820

Felsőnána

557

0505494

Gadna

515

0532762

Felsőnyárád

558

0409511

Gádoros

516

1717914

Felsőnyék

559

0503744

Gagyvendégi

517

1924369

Felsőörs

560

2012991

Galambok

518

1306035

Felsőpakony

561

1225663

Galgaguta

519

1224323

Felsőpetény

562

1313295

Galgagyörk

520

2021476

Felsőrajk

563

1319503

Galgahévíz

521

0302954

Felsőszentiván

564

1327128

Galgamácsa

522

0208819

Felsőszentmárton

565

1406585

Gálosfa

523

1823287

Felsőszölnök

566

1406451

Gamás

524

1016328

Felsőtárkány

567

0715750

Gánt

525

0531671

Felsőtelekes

568

0331848

Gara

526

0523533

Felsővadász

569

2012946

Garabonc

527

0502848

Felsőzsolca

570

0510904

Garadna

528

1522415

Fényeslitke

571

0710296

Gárdony

529

0618999

Ferencszállás

572

1830906

Gasztony

530

0809885

Fertőd

573

0326383

Gátér

531

0809487

Fertőendréd

574

1505801

Gávavencsellő

532

0810658

Fertőhomok

575

1503629

Géberjén

533

0812414

Fertőrákos

576

0303577

Géderlak

534

2019187

Fityeház

577

1505670

Gégény

535

0302149

Foktő

578

0523719

Gelej

536

0517932

Fony

579

1504613

Gelénes

537

1414632

Fonyód

580

2008068

Gellénháza

538

0633020

Forráskút

581

2012089

Gelse

539

0530483

Forró

582

1513000

Gemzse

540

0609210

Földeák

583

1824183

Gencsapáti

541

0903258

Földes

584

1826152

Gérce

542

0522123

Fulókércs

585

0407393

Gerendás

543

0916993

Furta

586

0202857

Geresdlak

544

0706114

Füle

587

1705731

Gerjen

545

1510791

Fülesd

588

1830942

Gersekarát

546

0922150

Fülöp

589

0417394

Geszt

547

0331468

Fülöpháza

590

0515608

Gesztely

548

0333622

Fülöpjakab

591

1528893

Geszteréd

549

0314058

Fülöpszállás

592

0520969

Gibárt

550

1717950

Fürged

593

1916717

Gic

551

0517109

Füzér

594

0218333

Gilvánfa

552

0511378

Füzérkomlós

595

0521564

Girincs

553

1003276

Füzesabony

596

1918193

Gógánfa

554

0412256

Füzesgyarmat

597

0513134

Golop

555

0918175

Gáborján

598

1309441

Gomba

556

1513727

Gacsály

599

0233233

Gödre
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600

1430571

Gölle

643

1418634

Hács

601

0515936

Gönc

644

2010269

Hahót

602

0518643

Göncruszka

645

0926170

Hajdúbagos

603

0802060

Gönyű

646

0903045

Hajdúböszörmény

604

0916568

Görbeháza

647

0912803

Hajdúdorog

605

0230438

Görcsöny

648

0910393

Hajdúhadház

606

0209636

Görcsönydoboka

649

0922406

Hajdúnánás

607

1414599

Görgeteg

650

0931097

Hajdúsámson

608

1529443

Gulács

651

0917473

Hajdúszovát

609

2002097

Gutorfölde

652

1915361

Hajmáskér

610

0826860

Gyarmat

653

0318759

Hajós

611

1430960

Gyékényes

654

0826790

Halászi

612

2023302

Gyenesdiás

655

1309690

Halásztelek

613

1928671

Gyepükaján

656

1907898

Halimba

614

0218315

Gyód

657

0527942

Halmaj

615

0820400

Gyömöre

658

0511226

Hangács

616

1005236

Gyöngyös

659

0525104

Hangony

617

1811943

Gyöngyösfalu

660

0723427

Hantos

618

1017534

Gyöngyöshalász

661

1714164

Harc

619

1013338

Gyöngyösoroszi

662

0807649

Harka

620

1008323

Gyöngyöspata

663

0308350

Harkakötöny

621

1019123

Gyöngyössolymos

664

0221528

Harkány

622

1028088

Gyöngyöstarján

665

1408837

Háromfa

623

1730289

Gyönk

666

0505847

Harsány

624

0808721

Győrasszonyfa

667

1925566

Hárskút

625

1725539

Györe

668

0318458

Harta

626

0505069

Györgytarló

669

0812308

Hédervár

627

1712326

Györköny

670

1416726

Hedrehely

628

0813198

Győrladamér

671

0817905

Hegyeshalom

629

0831316

Győrság

672

1832188

Hegyfalu

630

0819309

Győrsövényház

673

1818032

Hegyhátszentjakab

631

0815653

Győrszemere

674

0818403

Hegykő

632

1510126

Győrtelek

675

1203993

Héhalom

633

0807481

Győrújbarát

676

0506655

Hejőbába

634

0831787

Győrújfalu

677

0504604

Hejőkeresztúr

635

1809724

Győrvár

678

0516780

Hejőpapi

636

0815228

Győrzámoly

679

0512159

Hejőszalonta

637

0405032

Gyula

680

0304093

Helvécia

638

1507676

Gyulaháza

681

0929391

Hencida

639

1730359

Gyulaj

682

0530137

Hercegkút

640

1909520

Gyulakeszi

683

0312937

Hercegszántó

641

0715918

Gyúró

684

1020242

Heréd

642

1533774

Gyüre

685

1111891

Héreg
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686

1205324

Herencsény

729

0820604

Ikrény

687

1923658

Herend

730

1509654

Ilk

688

1309849

Hernád

731

0308095

Imrehegy

689

0524165

Hernádkak

732

0508086

Ináncs

690

0531200

Hernádnémeti

733

1332106

Inárcs

691

0517136

Hernádszentandrás

734

1426301

Inke

692

0519840

Hernádvécse

735

1328097

Ipolydamásd

693

1409928

Hetes

736

1201508

Ipolyszög

694

0207126

Hetvehely

737

1203328

Ipolytarnóc

695

1014526

Heves

738

1229319

Ipolyvece

696

1010241

Hevesaranyos

739

1704701

Iregszemcse

697

1004084

Hevesvezekény

740

1010074

Istenmezeje

698

1313949

Hévízgyörk

741

1421333

Istvándi

699

0206798

Hidas

742

0702200

Isztimér

700

0511697

Hidasnémeti

743

1013879

Ivád

701

0525672

Hidvégardó

744

0831635

Iván

702

0227933

Himesháza

745

1831680

Ivánc

703

0804020

Himod

746

0713462

Iváncsa

704

0233932

Hobol

747

1727711

Izmény

705

1513019

Hodász

748

0321999

Izsák

706

0531167

Hollóháza

749

0505591

Izsófalva

707

1233242

Hollókő

750

1813958

Ják

708

0327845

Homokmégy

751

0317923

Jakabszállás

709

1419150

Homokszentgyörgy

752

1806406

Jákfa

710

0521236

Homrogd

753

0520233

Jákfalva

711

1213204

Hont

754

1415927

Jákó

712

1004145

Hort

755

1517075

Jánd

713

0904118

Hortobágy

756

1507843

Jánkmajtis

714

1816887

Horvátzsidány

757

0309469

Jánoshalma

715

0230836

Hosszúhetény

758

1811679

Jánosháza

716

0906266

Hosszúpályi

759

1622859

Jánoshida

717

1820880

Hosszúpereszteg

760

0526657

Járdánháza

718

1726055

Hőgyész

761

1517589

Jármi

719

1216878

Hugyag

762

1917437

Jásd

720

0433297

Hunya

763

1622929

Jászágó

721

1525636

Ibrány

764

1630711

Jászalsószentgyörgy

722

1411192

Igal

765

1622202

Jászapáti

723

0717738

Igar

766

1622105

Jászárokszállás

724

0525399

Igrici

767

1615811

Jászboldogháza

725

1419619

Iharos

768

1617978

Jászdózsa

726

1427784

Iharosberény

769

1623579

Jászfelsőszentgyörgy

727

1811387

Ikervár

770

1625186

Jászjákóhalma

728

1303300

Iklad

771

1311004

Jászkarajenő
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772

1622798

Jászkisér

815

1218625

Karancsalja

773

1621111

Jászladány

816

1225548

Karancsberény

774

1613514

Jászszentandrás

817

1208855

Karancskeszi

775

0308378

Jászszentlászló

818

1221041

Karancslapujtő

776

1623135

Jásztelek

819

1226897

Karancsság

777

1513143

Jéke

820

1604923

Karcag

778

0715972

Jenő

821

0521218

Karcsa

779

0806646

Jobaháza

822

2018041

Karmacs

780

1208712

Jobbágyi

823

0530508

Karos

781

0515680

Jósvafő

824

1330696

Kartal

782

1417279

Juta

825

0330605

Kaskantyú

783

0902307

Kaba

826

0422752

Kaszaper

784

1426453

Kadarkút

827

0219132

Kátoly

785

0812113

Kajárpéc

828

0311280

Katymár

786

0721342

Kajászó

829

1327827

Káva

787

1714100

Kajdacs

830

0513374

Kázsmárk

788

1702033

Kakasd

831

0319789

Kecel

789

1332230

Kakucs

832

1104525

Kecskéd

790

1032179

Kál

833

2032902

Kehidakustány

791

1829957

Káld

834

1528431

Kék

792

1208642

Kálló

835

1514359

Kékcse

793

1531404

Kállósemjén

836

0327571

Kelebia

794

1406105

Kálmáncsa

837

0512034

Kelemér

795

1527225

Kálmánháza

838

0318166

Kéleshalom

796

0306442

Kalocsa

839

1519992

Kemecse

797

0716683

Káloz

840

1322345

Kemence

798

1804640

Kám

841

1919734

Kemeneshőgyész

799

0404279

Kamut

842

1812247

Kemenesmagasi

800

1502671

Kántorjánosi

843

1813426

Kemenesmihályfa

801

1405272

Kánya

844

1912478

Kemenesszentpéter

802

1914553

Kapolcs

845

0210542

Kémes

803

1015307

Kápolna

846

1617145

Kenderes

804

0721926

Kápolnásnyék

847

0505458

Kenézlő

805

1433394

Kapoly

848

1607418

Kengyel

806

1409098

Kaposfő

849

1809937

Kenyeri

807

1418227

Kaposmérő

850

1028079

Kerecsend

808

1723296

Kapospula

851

0322530

Kerekegyháza

809

1420473

Kaposvár

852

1034379

Kerekharaszt

810

1718962

Kaposszekcső

853

1110995

Kerékteleki

811

1406424

Kaposszerdahely

854

1334166

Kerepes

812

1914270

Káptalanfa

855

1925654

Kerta

813

1005935

Karácsond

856

0412618

Kertészsziget

814

1405263

Karád

857

1231413

Keszeg
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858

0529249

Kesznyéten

901

1703869

Kistormás

859

1129577

Kesztölc

902

1625919

Kisújszállás

860

0403461

Kétegyháza

903

1509265

Kisvárda

861

1411174

Kéthely

904

1512672

Kisvarsány

862

1619813

Kétpó

905

0209548

Kisvaszar

863

0403106

Kétsoprony

906

1731185

Kisvejke

864

0208572

Kétújfalu

907

0626666

Kiszombor

865

1721731

Kéty

908

0328158

Kisszállás

866

0431574

Kevermes

909

1509751

Kisszekeres

867

0814748

Kimle

910

0608253

Klárafalva

868

0702343

Kincsesbánya

911

1102510

Kocs

869

0532090

Királd

912

1332771

Kocsér

870

0220552

Királyegyháza

913

1722433

Kocsola

871

0613666

Királyhegyes

914

1507445

Kocsord

872

0712636

Kisapostag

915

1331361

Kóka

873

1519424

Kisar

916

0917455

Kokad

874

0822886

Kisbajcs

917

1930182

Kolontár

875

1424387

Kisbajom

918

0902167

Komádi

876

1424493

Kisbárapáti

919

0226408

Komló

877

1117330

Kisbér

920

0516559

Komlóska

878

0418838

Kisdombegyház

921

1527146

Komoró

879

1717710

Kisdorog

922

1023995

Kompolt

880

0522840

Kisgyőr

923

0532498

Kondó

881

0227021

Kisharsány

924

0410287

Kondoros

882

1233400

Kishartyán

925

0811262

Kóny

883

0528875

Kishuta

926

0925964

Konyár

884

1413781

Kiskorpád

927

0806895

Kópháza

885

1018281

Kisköre

928

1721184

Koppányszántó

886

0309344

Kiskőrös

929

0824633

Koroncó

887

0320297

Kiskunfélegyháza

930

1327687

Kosd

888

0324396

Kiskunmajsa

931

1324679

Kóspallag

889

0728990

Kisláng

932

1523728

Kótaj

890

1528477

Kisléta

933

0528547

Kovácsvágás

891

1930173

Kislőd

934

0206336

Kozármisleny

892

1706512

Kismányok

935

1516665

Kölcse

893

0915477

Kismarja

936

1710463

Kölesd

894

1333738

Kismaros

937

0217899

Kölked

895

1516036

Kisnamény

938

1014535

Kömlő

896

1012502

Kisnána

939

1107630

Kömlőd

897

1305227

Kisnémedi

940

1523612

Kömörő

898

1529300

Kispalád

941

0313806

Kömpöc

899

0631024

Kistelek

942

1813532

Körmend

900

0512399

Kistokaj

943

0526602

Köröm
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944

1415510

Kőröshegy

987

1411040

Lakócsa

945

0410764

Körösnagyharsány

988

0233330

Lánycsók

946

0412900

Köröstarcsa

989

1521290

Laskod

947

1332975

Kőröstetétlen

990

1414863

Látrány

948

0931130

Körösszakál

991

0804376

Lázi

949

0908943

Körösszegapáti

992

1330809

Leányfalu

950

0730650

Kőszárhegy

993

1125487

Leányvár

951

1826046

Kőszegpaty

994

0833668

Lébény

952

1820109

Kőszegszerdahely

995

1230395

Legénd

953

1418148

Kötcse

996

0511660

Legyesbénye

954

0406804

Kötegyán

997

0503531

Léh

955

1611235

Kőtelek

998

1724411

Lengyel

956

1923454

Kővágóörs

999

1426675

Lengyeltóti

957

1925858

Köveskál

1000

2012575

Lenti

958

0519576

Krasznokvajda

1001

0707269

Lepsény

959

0734209

Kulcs

1002

1921962

Lesenceistvánd

960

0305856

Kunadacs

1003

1917871

Lesencetomaj

961

0416045

Kunágota

1004

0905768

Létavértes

962

0306044

Kunbaja

1005

2012122

Letenye

963

0307728

Kunbaracs

1006

1322682

Letkés

964

1605254

Kuncsorba

1007

1530979

Levelek

965

0329027

Kunfehértó

1008

0217604

Liget

966

1622567

Kunhegyes

1009

0816221

Lipót

967

1623171

Kunmadaras

1010

0222974

Lippó

968

0331918

Kunpeszér

1011

1904552

Litér

969

0331893

Kunszállás

1012

1204871

Litke

970

1632504

Kunszentmárton

1013

1918856

Lókút

971

0328130

Kunszentmiklós

1014

1526091

Lónya

972

1926541

Kup

1015

1309140

Lórév

973

1720507

Kurd

1016

0719114

Lovasberény

974

0511819

Kurityán

1017

2028167

Lovászi

975

2019479

Kustánszeg

1018

1905087

Lovászpatona

976

1428857

Kutas

1019

0421209

Lőkösháza

977

0614410

Kübekháza

1020

1507995

Lövőpetri

978

1916142

Külsővat

1021

1220190

Lucfalva

979

1428291

Lábod

1022

1202778

Ludányhalászi

980

1416258

Lad

1023

0503902

Mád

981

0305786

Ladánybene

1024

0323357

Madaras

982

0707506

Lajoskomárom

1025

1729337

Madocsa

983

0317677

Lajosmizse

1026

0206813

Mágocs

984

0515857

Lak

1027

1529984

Magosliget

985

2033792

Lakhegy

1028

1516629

Magy

986

0306202

Lakitelek

1029

0727678

Magyaralmás
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1030

1410427

Magyaratád

1073

1224332

Mátraszele

1031

0427906

Magyarbánhegyes

1074

1204330

Mátraszőlős

1032

0225177

Magyarbóly

1075

1233525

Mátraterenye

1033

0605962

Magyarcsanád

1076

1230100

Mátraverebély

1034

1226967

Magyargéc

1077

0716948

Mátyásdomb

1035

1926374

Magyargencs

1078

0215051

Matty

1036

0205430

Magyarhertelend

1079

0233756

Máza

1037

0903683

Magyarhomorog

1080

0213444

Mecseknádasd

1038

0813912

Magyarkeresztúr

1081

0827359

Mecsér

1039

1706017

Magyarkeszi

1082

0420765

Medgyesbodzás

1040

1803221

Magyarlak

1083

0430128

Medgyesegyháza

1041

0205412

Magyarmecske

1084

1730562

Medina

1042

1232407

Magyarnándor

1085

0521768

Megyaszó

1043

1817288

Magyarszecsőd

1086

0423931

Méhkerék

1044

0222600

Magyarszék

1087

1529799

Méhtelek

1045

2013064

Magyarszerdahely

1088

0316018

Mélykút

1046

1310755

Majosháza

1089

1303692

Mende

1047

0227863

Majs

1090

0525618

Méra

1048

1304394

Makád

1091

1507463

Mérk

1049

0519600

Makkoshotyka

1092

1423630

Mernye

1050

1027696

Maklár

1093

1814809

Mersevát

1051

1903610

Malomsok

1094

1630234

Mesterszállás

1052

0527395

Mályi

1095

1416106

Mesztegnyő

1053

0514915

Mályinka

1096

0513833

Mezőcsát

1054

1517826

Mándok

1097

1430854

Mezőcsokonya

1055

0723490

Mány

1098

0717552

Mezőfalva

1056

1929294

Marcalgergelyi

1099

0404206

Mezőgyán

1057

1418500

Marcali

1100

0411873

Mezőhegyes

1058

1922220

Marcaltő

1101

1626286

Mezőhék

1059

1122637

Máriahalom

1102

0511323

Mezőkeresztes

1060

0812283

Máriakálnok

1103

0705689

Mezőkomárom

1061

0214483

Máriakéménd

1104

0430322

Mezőkovácsháza

1062

1304570

Márianosztra

1105

0519433

Mezőkövesd

1063

1519655

Máriapócs

1106

1532656

Mezőladány

1064

1932212

Márkó

1107

1923560

Mezőlak

1065

0806770

Markotabödöge

1108

0518379

Mezőnagymihály

1066

0610515

Maroslele

1109

0511749

Mezőnyárád

1067

0625733

Mártély

1110

0812812

Mezőörs

1068

1518874

Mátészalka

1111

0931033

Mezőpeterd

1069

0327809

Mátételke

1112

0918847

Mezősas

1070

1019965

Mátraballa

1113

1025089

Mezőszemere

1071

1014872

Mátraderecske

1114

0706576

Mezőszentgyörgy

1072

1220075

Mátramindszent

1115

0729036

Mezőszilas

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

339

1116

1031662

Mezőtárkány

1159

1806716

Nádasd

1117

1604260

Mezőtúr

1160

0713903

Nádasdladány

1118

0503443

Mezőzombor

1161

0928103

Nádudvar

1119

2027526

Miháld

1162

1415909

Nágocs

1120

1213222

Mihálygerge

1163

1923551

Nagyacsád

1121

1904668

Mihályháza

1164

1927979

Nagyalásony

1122

0821980

Mihályi

1165

1504710

Nagyar

1123

1420905

Mike

1166

1417941

Nagyatád

1124

1324466

Mikebuda

1167

0802361

Nagybajcs

1125

0924217

Mikepércs

1168

1421652

Nagybajom

1126

1031282

Mikófalva

1169

0426028

Nagybánhegyes

1127

0524253

Mikóháza

1170

0325955

Nagybaracska

1128

1830599

Mikosszéplak

1171

0529188

Nagybarca

1129

1531750

Milota

1172

1216391

Nagybárkány

1130

0621555

Mindszent

1173

1429063

Nagyberény

1131

0216285

Mindszentgodisa

1174

1421449

Nagyberki

1132

0330632

Miske

1175

1314775

Nagybörzsöny

1133

0530456

Miskolc

1176

0802495

Nagycenk

1134

1126930

Mocsa

1177

0505582

Nagycsécs

1135

1317783

Mogyoród

1178

1522743

Nagycserkesz

1136

1128255

Mogyorósbánya

1179

1910001

Nagydém

1137

1227915

Mohora

1180

1521485

Nagydobos

1138

2021014

Molnári

1181

0233899

Nagydobsza

1139

1803294

Molnaszecsőd

1182

1718388

Nagydorog

1140

0507825

Monok

1183

1506488

Nagyecsed

1141

1310551

Monor

1184

0620914

Nagyér

1142

1334397

Monorierdő

1185

1923180

Nagyesztergár

1143

1924040

Monostorapáti

1186

1026879

Nagyfüged

1144

0925894

Monostorpályi

1187

1908262

Nagygyimót

1145

1720701

Mórágy

1188

1527155

Nagyhalász

1146

0802556

Mórichida

1189

0202653

Nagyharsány

1147

1431343

Mosdós

1190

1621689

Nagyiván

1148

0833677

Mosonszentmiklós

1191

1524785

Nagykálló

1149

0229540

Mozsgó

1192

0404242

Nagykamarás

1150

1713620

Mucsfa

1193

2020589

Nagykapornak

1151

1707029

Mucsi

1194

0707001

Nagykarácsony

1152

0521546

Múcsony

1195

1313435

Nagykáta

1153

0502158

Muhi

1196

0908907

Nagykereki

1154

2025210

Murakeresztúr

1197

0526505

Nagykinizs

1155

2033987

Muraszemenye

1198

1727182

Nagykónyi

1156

0411989

Murony

1199

1432805

Nagykorpád

1157

1519211

Nábrád

1200

1309991

Nagykovácsi

1158

0727599

Nadap

1201

0210940

Nagykozár
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1202

1024943

Nagykökényes

1245

1824509

Nemesbőd

1203

1615574

Nagykörű

1246

2032948

Nemesbük

1204

2022178

Nagykutas

1247

1407913

Nemesdéd

1205

0612779

Nagylak

1248

1905652

Nemesgörzsöny

1206

1221102

Nagylóc

1249

1902787

Nemesgulács

1207

0732364

Nagylók

1250

1905555

Nemeshany

1208

0832939

Nagylózs

1251

0332540

Nemesnádudvar

1209

0617233

Nagymágocs

1252

1417561

Nemesvid

1210

1714030

Nagymányok

1253

1921759

Nemesszalók

1211

1331732

Nagymaros

1254

1715006

Németkér

1212

0214650

Nagynyárád

1255

1227580

Nemti

1213

1223986

Nagyoroszi

1256

1209797

Nézsa

1214

0219877

Nagypall

1257

1410959

Nikla

1215

0227164

Nagypeterd

1258

1204358

Nógrád

1216

0906309

Nagyrábé

1259

1232300

Nógrádkövesd

1217

2014979

Nagyrécse

1260

1229832

Nógrádmarcal

1218

1031486

Nagyréde

1261

1212131

Nógrádmegyer

1219

1606318

Nagyrév

1262

1208387

Nógrádsáp

1220

0533181

Nagyrozvágy

1263

1219497

Nógrádsipek

1221

1127076

Nagysáp

1264

1227340

Nógrádszakál

1222

1826143

Nagysimonyi

1265

1914757

Noszlop

1223

1425520

Nagyszakácsi

1266

1018810

Noszvaj

1224

1706761

Nagyszékely

1267

2003355

Nova

1225

1527988

Nagyszekeres

1268

1029276

Novaj

1226

0408244

Nagyszénás

1269

0527191

Novajidrány

1227

0833543

Nagyszentjános

1270

1229425

Nőtincs

1228

1713709

Nagyszokoly

1271

1929009

Nyárád

1229

1027605

Nagytálya

1272

1323038

Nyáregyháza

1230

1323409

Nagytarcsa

1273

0323056

Nyárlőrinc

1231

1925201

Nagytevel

1274

1320066

Nyársapát

1232

0629179

Nagytőke

1275

0512885

Nyékládháza

1233

1010418

Nagyút

1276

0932294

Nyírábrány

1234

1533783

Nagyvarsány

1277

0914003

Nyíracsád

1235

1919196

Nagyvázsony

1278

1924004

Nyirád

1236

0723588

Nagyveleg

1279

0906187

Nyíradony

1237

0726134

Nagyvenyim

1280

1515802

Nyírbéltek

1238

1028282

Nagyvisnyó

1281

1531158

Nyírbogát

1239

1702796

Nak

1282

1528802

Nyírbogdány

1240

1508420

Napkor

1283

1507904

Nyírcsaholy

1241

1817367

Nárai

1284

1525973

Nyírcsászári

1242

1120163

Naszály

1285

1505041

Nyírderzs

1243

0528033

Nekézseny

1286

1528440

Nyírgelse

1244

2006169

Nemesapáti

1287

1509238

Nyírgyulaj
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1288

1514696

Nyíribrony

1331

2025052

Orosztony

1289

1531477

Nyírjákó

1332

0815121

Osli

1290

1518290

Nyírkarász

1333

1832629

Ostffyasszonyfa

1291

1532452

Nyírkáta

1334

1027216

Ostoros

1292

1525928

Nyírkércs

1335

1807667

Oszkó

1293

1511095

Nyírlövő

1336

0502866

Oszlár

1294

1511271

Nyírlugos

1337

1419770

Osztopán

1295

1512274

Nyírmada

1338

0514492

Ózd

1296

0932382

Nyírmártonfalva

1339

1705661

Ozora

1297

1523269

Nyírmeggyes

1340

1708961

Őcsény

1298

1526365

Nyírmihálydi

1341

1628006

Öcsöd

1299

1510807

Nyírparasznya

1342

1531769

Ököritófülpös

1300

1533145

Nyírpazony

1343

1812043

Ölbő

1301

1503878

Nyírpilis

1344

1526550

Ömböly

1302

1528060

Nyírtass

1345

1509025

Őr

1303

1513550

Nyírtelek

1346

1308545

Őrbottyán

1304

1509256

Nyírtét

1347

0308679

Öregcsertő

1305

1512098

Nyírtura

1348

1407056

Öreglak

1306

1516522

Nyírvasvári

1349

1203249

Őrhalom

1307

0504215

Nyomár

1350

1810630

Őriszentpéter

1308

1822318

Nyőgér

1351

1305281

Örkény

1309

0812955

Nyúl

1352

1629382

Örményes

1310

0734306

Óbarok

1353

1414012

Őrtilos

1311

1304075

Ócsa

1354

1219318

Ősagárd

1312

0219646

Ófalu

1355

1924068

Ősi

1313

1522284

Ófehértó

1356

1925450

Öskü

1314

2027775

Óhíd

1357

0802635

Öttevény

1315

0419257

Okány

1358

0631079

Öttömös

1316

1819743

Olaszfa

1359

1432115

Ötvöskónyi

1317

1926514

Olaszfalu

1360

0515893

Pácin

1318

0531778

Olaszliszka

1361

2031741

Pacsa

1319

1511129

Olcsva

1362

1807162

Pácsony

1320

0221704

Old

1363

0318670

Páhi

1321

0522558

Onga

1364

2029160

Páka

1322

0522628

Ónod

1365

2024271

Pakod

1323

1527924

Ópályi

1366

0725751

Pákozd

1324

0612797

Ópusztaszer

1367

1709371

Pálfa

1325

1416823

Ordacsehi

1368

0512362

Pálháza

1326

0316276

Ordas

1369

0819637

Páli

1327

0211730

Orfű

1370

1434041

Pálmajor

1328

0316939

Orgovány

1371

0302705

Pálmonostora

1329

0534069

Ormosbánya

1372

1034324

Pálosvörösmart

1330

0423065

Orosháza

1373

0210135

Palotabozsok
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1374

1205883

Palotás

1417

1033686

Petőfibánya

1375

1322248

Pánd

1418

0315431

Petőfiszállás

1376

1823108

Pankasz

1419

1211590

Piliny

1377

0824305

Pannonhalma

1420

1309821

Pilis

1378

1529559

Panyola

1421

1307144

Piliscsaba

1379

1527748

Pap

1422

1121874

Piliscsév

1380

1911855

Pápakovácsi

1423

1334148

Pilisjászfalu

1381

1921607

Pápasalamon

1424

1114669

Pilismarót

1382

1931255

Pápateszér

1425

1305290

Pilisszántó

1383

1907348

Papkeszi

1426

1318731

Pilisszentkereszt

1384

1532577

Papos

1427

1308457

Pilisszentlászló

1385

1007436

Parád

1428

1719585

Pincehely

1386

0526745

Parasznya

1429

1503391

Piricse

1387

1709618

Pári

1430

0315398

Pirtó

1388

1531972

Paszab

1431

0606284

Pitvaros

1389

1207409

Pásztó

1432

0911837

Pocsaj

1390

1207199

Patak

1433

1304905

Pócsmegyer

1391

0728848

Pátka

1434

1511244

Pócspetri

1392

1512186

Pátroha

1435

0217242

Pogány

1393

1233880

Patvarc

1436

1427553

Pogányszentpéter

1394

1523685

Pátyod

1437

2021050

Pókaszepetk

1395

0721786

Pázmánd

1438

0923117

Polgár

1396

0812715

Pázmándfalu

1439

0717525

Polgárdi

1397

1304057

Pécel

1440

1306372

Pomáz

1398

1814988

Pecöl

1441

1517215

Porcsalma

1399

1922451

Pécsely

1442

1820367

Pornóapáti

1400

0210825

Pécsvárad

1443

1022196

Poroszló

1401

0216115

Pellérd

1444

1411828

Porrog

1402

1019567

Pély

1445

1923515

Porva

1403

1318689

Penc

1446

2009867

Pölöske

1404

1517084

Penészlek

1447

1733570

Pörböly

1405

1532692

Penyige

1448

0521272

Prügy

1406

0815529

Pér

1449

1513860

Pusztadobos

1407

1328185

Perbál

1450

0405397

Pusztaföldvár

1408

0524420

Pere

1451

1719938

Pusztahencse

1409

1813684

Perenye

1452

1419026

Pusztakovácsi

1410

1808882

Peresznye

1453

2006530

Pusztamagyaród

1411

0823773

Pereszteg

1454

0606354

Pusztamérges

1412

0719354

Perkáta

1455

1615246

Pusztamonostor

1413

0533419

Perkupa

1456

0729018

Pusztaszabolcs

1414

1321847

Péteri

1457

2026639

Pusztaszentlászló

1415

1012070

Pétervására

1458

0628592

Pusztaszer

1416

1517224

Petneháza

1459

1323083

Pusztavacs
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1460

0717774

Pusztavám

1503

1905625

Révfülöp

1461

1315583

Pusztazámor

1504

0509317

Révleányvár

1462

0527410

Putnok

1505

2023898

Rezi

1463

0812964

Püski

1506

0519220

Ricse

1464

1321388

Püspökhatvan

1507

1228884

Rimóc

1465

0910162

Püspökladány

1508

1405078

Rinyabesenyő

1466

1807278

Püspökmolnári

1509

1426754

Rinyaszentkirály

1467

1304303

Püspökszilágy

1510

1420622

Rinyaújlak

1468

0804792

Rábacsanak

1511

1524581

Rohod

1469

0833701

Rábacsécsény

1512

1212195

Romhány

1470

1826736

Rábagyarmat

1513

0224855

Romonya

1471

1803197

Rábahídvég

1514

0204516

Rózsafa

1472

0814793

Rábakecöl

1515

1517428

Rozsály

1473

0825335

Rábapatona

1516

1027650

Rózsaszentmárton

1474

1826073

Rábapaty

1517

0811068

Röjtökmuzsaj

1475

0824721

Rábapordány

1518

1826806

Rönök

1476

0815273

Rábaszentandrás

1519

0613161

Röszke

1477

0833710

Rábaszentmihály

1520

0523029

Rudabánya

1478

0815422

Rábatamási

1521

0534120

Rudolftelep

1479

0702015

Ráckeresztúr

1522

1810597

Rum

1480

1317260

Ráckeve

1523

0603966

Ruzsa

1481

1302370

Rád

1524

1212520

Ságújfalu

1482

0506053

Ragály

1525

1414942

Ságvár

1483

0826587

Rajka

1526

0527331

Sajóecseg

1484

0529717

Rakaca

1527

0503081

Sajóhídvég

1485

0516133

Rakacaszend

1528

0503212

Sajóivánka

1486

1514739

Rakamaz

1529

0514313

Sajókaza

1487

1234360

Rákóczibánya

1530

0526949

Sajókeresztúr

1488

1614207

Rákóczifalva

1531

0527173

Sajólád

1489

1612423

Rákócziújfalu

1532

0522479

Sajólászlófalva

1490

1531857

Ramocsaháza

1533

0511332

Sajónémeti

1491

0531909

Rásonysápberencs

1534

0508129

Sajóörös

1492

0512469

Rátka

1535

0518537

Sajópálfala

1493

0821801

Ravazd

1536

0516638

Sajópetri

1494

1009609

Recsk

1537

0523782

Sajópüspöki

1495

1130012

Réde

1538

0508970

Sajósenye

1496

2031592

Rédics

1539

0516054

Sajószentpéter

1497

1715459

Regöly

1540

0520738

Sajóvámos

1498

0326310

Rém

1541

0527757

Sajóvelezd

1499

0531884

Répáshuta

1542

1225788

Salgótarján

1500

0807746

Répcevis

1543

2027720

Salomvár

1501

0833969

Rétalap

1544

0504729

Sály

1502

1521573

Rétközberencs

1545

1224572

Sámsonháza
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Sándorfalva

1589

1925779

Somlószőlős

1926569

Somlóvásárhely

1547

0926116

Sáp

1590

1548

0925007

Sáránd

1591

1413824

Somodor

0223807

Somogyapáti

1549

0723694

Sárbogárd

1592

1550

0702723

Sáregres

1593

1431219

Somogyaszaló

1594

1418078

Somogyfajsz

1595

1420330

Somogygeszti

1596

0229142

Somogyhárságy

1597

1428963

Somogyjád

1598

1412876

Somogymeggyes

1599

1415626

Somogysámson

1600

1428723

Somogysárd

1601

1406600

Somogyszentpál

1602

1403416

Somogyszil

1603

1418546

Somogyszob

1551

2008101

Sárhida

1552

1126903

Sárisáp

1553

0425168

Sarkadkeresztúr

1554

0731802

Sárkeresztes

1555

0725344

Sárkeresztúr

1556

2014906

Sármellék

1557

0725140

Sárosd

1558

0527474

Sárospatak

1559

1704747

Sárpilis

1560

0923940

Sárrétudvari

1604

1404853

Somogyudvarhely

1561

0830021

Sarród

1605

1421856

Somogyvámos

1562

0731538

Sárszentágota

1606

1419442

Somogyvár

1563

1720817

Sárszentlőrinc

1607

1201526

Somoskőújfalu

1564

0711776

Sárszentmihály

1608

1523889

Sonkád

1565

1007180

Sarud

1609

0733321

Soponya

1566

0232160

Sásd

1610

1807171

Sorkifalud

1567

0502875

Sáta

1611

1829692

Sorokpolány

1214881

Sóshartyán

1568

0505120

Sátoraljaújhely

1612

1569

0233482

Sátorhely

1613

1306840

Sóskút

1570

1402051

Sávoly

1614

0513268

Sóstófalva

1615

1822983

Sótony

1616

2019080

Söjtör

1617

1824800

Söpte

1618

0702893

Söréd

1619

0714951

Sukoró

1620

1131990

Súr

1621

2002404

Surd

1622

0321245

Sükösd

1623

1321713

Sülysáp

1624

1925593

Sümeg

1625

2021397

Sümegcsehi

1626

1905388

Sümegprága

1627

1108688

Süttő

1628

0728705

Szabadbattyán

1629

0718740

Szabadhídvég

1630

0431325

Szabadkígyós

1631

0325061

Szabadszállás

1632

0215079

Szabadszentkirály

1633

1428574

Szabás

1571

1427368

Segesd

1572

0525380

Selyeb

1573

0228741

Sellye

1574

1504491

Sényő

1575

0720206

Seregélyes

1576

0532531

Serényfalva

1577

0205519

Siklós

1578

0208800

Siklósnagyfalu

1579

1432780

Simonfa

1580

1720783

Simontornya

1581

1725645

Sióagárd

1582

1008527

Sirok

1583

1830748

Sitke

1584

0812627

Sokorópátka

1585

0329115

Solt

1586

0318218

Soltszentimre

1587

0319983

Soltvadkert

1588

0223472

Somberek
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1634

1519169

Szabolcs

1679

1722761

Szekszárd

1635

1522053

Szabolcsbáka

1680

1833172

Szeleste

1636

1503586

Szabolcsveresmart

1681

1620428

Szelevény

1637

0208475

Szajk

1682

0509830

Szemere

1638

1016063

Szajla

1683

1204507

Szendehely

1639

1605874

Szajol

1684

0508077

Szendrő

1640

0503805

Szakáld

1685

0527456

Szendrőlád

1641

1704464

Szakály

1686

1415103

Szenna

1642

1710083

Szakcs

1687

1411509

Szenta

1643

0319530

Szakmár

1688

1903568

Szentantalfa

1644

1504774

Szakoly

1689

1425706

Szentbalázs

1645

1820932

Szakonyfalu

1690

0232009

Szentdénes

1646

1133516

Szákszend

1691

1209043

Szente

1647

0222257

Szalánta

1692

0233613

Szentegát

1648

0531015

Szalaszend

1693

0614456

Szentes

1649

1714711

Szálka

1694

1907922

Szentgál

1650

0319947

Szalkszentmárton

1695

1412973

Szentgáloskér

1651

0516753

Szalonna

1696

2018652

Szentgyörgyvölgy

1652

1518005

Szamosangyalos

1697

0522169

Szentistván

1653

1522017

Szamosbecs

1698

0321120

Szentkirály

1654

1510436

Szamossályi

1699

1916267

Szentkirályszabadja

1655

1513046

Szamosszeg

1700

0216355

Szentlászló

1656

1213754

Szanda

1701

0215866

Szentlőrinc

1657

0311794

Szank

1702

1328653

Szentmártonkáta

1658

0808536

Szany

1703

1821254

Szentpéterfa

1659

1916489

Szápár

1704

0919099

Szentpéterszeg

1660

0719549

Szár

1705

2011165

Szentpéterúr

1661

0815714

Szárföld

1706

2007700

Szepetnek

1662

1133491

Szárliget

1707

0803887

Szerecseny

1663

1210199

Szarvasgede

1708

0328820

Szeremle

1664

1605777

Szászberek

1709

0530739

Szerencs

1665

0233765

Szászvár

1710

0933437

Szerep

1666

1531237

Szatmárcseke

1711

1326259

Szigetbecse

1667

0612007

Szatymaz

1712

1307870

Szigetcsép

1668

0231060

Szava

1713

1313277

Szigethalom

1669

1206628

Szécsény

1714

1326213

Szigetmonostor

1670

1233011

Szécsényfelfalu

1715

1315185

Szigetszentmárton

1671

0205607

Szederkény

1716

1322114

Szigetújfalu

1672

1716814

Szedres

1717

0226578

Szigetvár

1673

0533817

Szegi

1718

1924891

Szigliget

1674

0531510

Szegilong

1719

1011013

Szihalom

1675

0632489

Szegvár

1720

0521351

Szikszó

1676

1531088

Székely

1721

0819266

Szil

1677

0216771

Székelyszabar

1722

1207959

Szilaspogony

1678

0612265

Székkutas

1723

0803364

Szilsárkány
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1724

1005643

Szilvásvárad

1769

1424615

Tapsony

1725

0520871

Szin

1770

0821971

Tápszentmiklós

1726

1221634

Szirák

1771

1232896

Tar

1727

0509496

Szirmabesenyő

1772

1416735

Tarany

1728

1324916

Szob

1773

0521740

Tarcal

1729

1306947

Szokolya

1774

0508165

Tard

1730

1803009

Szombathely

1775

0514784

Tardona

1731

1122619

Szomód

1776

1130225

Tardos

1732

0518892

Szomolya

1777

0433075

Tarhos

1733

1121421

Szomor

1778

1118935

Tarján

1734

1312690

Sződ

1779

0833914

Tarjánpuszta

1735

1328866

Sződliget

1780

1120987

Tárkány

1736

0516179

Szögliget

1781

1032966

Tarnabod

1737

1411101

Szőlősgyörök

1782

1013240

Tarnalelesz

1738

1013523

Szúcs

1783

1023348

Tarnaméra

1739

1228194

Szuha

1784

1014128

Tarnaörs

1740

0511110

Szuhakálló

1785

1016160

Tarnaszentmiklós

1741

0524606

Szuhogy

1786

1017163

Tarnazsadány

1742

1410986

Szulok

1787

1304154

Tárnok

1743

1219044

Szurdokpüspöki

1788

1504312

Tarpa

1744

1009982

Szűcsi

1789

1413693

Táska

1745

1408590

Tab

1790

0320525

Tass

1746

0714465

Tabajd

1791

1404932

Taszár

1747

0325432

Tabdi

1792

1108758

Tát

1748

1308332

Táborfalva

1793

0314544

Tataháza

1749

0729267

Tác

1794

1327386

Tatárszentgyörgy

1750

1331963

Tahitótfalu

1795

0324998

Tázlár

1751

1913125

Takácsi

1796

0923214

Téglás

1752

1330720

Taksony

1797

1829568

Telekes

1753

0503708

Taktabáj

1798

0412681

Telekgerendás

1754

0518245

Taktaharkány

1799

0513763

Telkibánya

1755

0528787

Taktakenéz

1800

1706901

Tengelic

1756

0503133

Taktaszada

1801

1432416

Tengőd

1757

1917321

Taliándörögd

1802

1014076

Tenk

1758

0512210

Tállya

1803

0811457

Tényő

1759

1724563

Tamási

1804

0931042

Tépe

1760

0814261

Táp

1805

1533358

Terem

1761

1315015

Tápióbicske

1806

1204844

Terény

1762

1317303

Tápiógyörgye

1807

1224174

Tereske

1763

1309405

Tápióság

1808

1920570

Tés

1764

1331796

Tápiószecső

1809

2008828

Teskánd

1765

1314146

Tápiószele

1810

0819035

Tét

1766

1314571

Tápiószentmárton

1811

0919691

Tetétlen

1767

1302769

Tápiószőlős

1812

1731459

Tevel

1768

1832045

Táplánszentkereszt

1813

0530447

Tibolddaróc
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1814

1508952

Tiborszállás

1859

1513541

Tiszaszalka

1815

1930465

Tihany

1860

1622789

Tiszaszentimre

1816

1524475

Timár

1861

1527544

Tiszaszentmárton

1817

1307108

Tinnye

1862

0616966

Tiszasziget

1818

1509423

Tiszaadony

1863

1607852

Tiszaszőlős

1819

0324545

Tiszaalpár

1864

0530377

Tiszatarján

1820

0502291

Tiszabábolna

1865

1514447

Tiszatelek

1821

1517817

Tiszabecs

1866

1609627

Tiszatenyő

1822

1503850

Tiszabercel

1867

0314094

Tiszaug

1823

1520172

Tiszabezdéd

1868

1631866

Tiszavárkony

1824

1610773

Tiszabő

1869

1507597

Tiszavasvári

1825

1622770

Tiszabura

1870

1527261

Tisztaberek

1826

0915644

Tiszacsege

1871

1321467

Tóalmás

1827

0529133

Tiszacsermely

1872

0518306

Tokaj

1828

1506433

Tiszadada

1873

1114155

Tokod

1829

1616230

Tiszaderzs

1874

1134023

Tokodaltáró

1830

1512593

Tiszadob

1875

0528051

Tolcsva

1831

0503717

Tiszadorogma

1876

0925876

Told

1832

1509113

Tiszaeszlár

1877

1206381

Tolmács

1833

1613815

Tiszaföldvár

1878

1725274

Tolna

1834

1629726

Tiszafüred

1879

1711031

Tolnanémedi

1835

1630304

Tiszagyenda

1880

1609557

Tomajmonostora

1836

0930845

Tiszagyulaháza

1881

0514890

Tomor

1837

1628699

Tiszaigar

1882

0328486

Tompa

1838

1620446

Tiszainoka

1883

0721005

Tordas

1839

1629346

Tiszajenő

1884

0222424

Tormás

1840

1508554

Tiszakanyár

1885

0518801

Tornanádaska

1841

0513976

Tiszakarád

1886

2032638

Tornyiszentmiklós

1842

1504446

Tiszakerecseny

1887

0529054

Tornyosnémeti

1843

0513888

Tiszakeszi

1888

1516957

Tornyospálca

1844

1508794

Tiszakóród

1889

1829878

Torony

1845

1630386

Tiszakürt

1890

1607490

Tószeg

1846

0519381

Tiszaladány

1891

2016382

Tótszentmárton

1847

1523524

Tiszalök

1892

2025113

Tótszerdahely

1848

0528398

Tiszalúc

1893

1902714

Tótvázsony

1849

1511907

Tiszamogyorós

1894

1324527

Tök

1850

1527252

Tiszanagyfalu

1895

1329823

Tököl

1851

1007083

Tiszanána

1896

0816674

Töltéstava

1852

1615787

Tiszaörs

1897

0625900

Tömörkény

1853

0508633

Tiszapalkonya

1898

1420093

Törökkoppány

1854

1603373

Tiszapüspöki

1899

1322008

Törtel

1855

1510205

Tiszarád

1900

0204136

Töttös

1856

1620181

Tiszaroff

1901

1513213

Tunyogmatolcs

1857

1621494

Tiszasas

1902

1309593

Tura

1858

1617695

Tiszasüly

1903

1513602

Túristvándi
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1904

1628228

Túrkeve

1949

0705829

Vál

1905

1509919

Tuzsér

1950

1317598

Valkó

1906

2012609

Türje

1951

1506938

Vállaj

1907

1904631

Tüskevár

1952

1527322

Vámosatya

1908

1531398

Tyukod

1953

1014580

Vámosgyörk

1909

1721360

Udvari

1954

1310737

Vámosmikola

1910

1924767

Ugod

1955

1508934

Vámosoroszi

1911

0512487

Újcsanálos

1956

0908989

Vámospércs

1912

1533659

Újdombrád

1957

0515149

Vámosújfalu

1913

1526611

Újfehértó

1958

0812405

Vámosszabadi

1914

0923393

Újiráz

1959

0916762

Váncsod

1915

1720561

Újireg

1960

1230915

Vanyarc

1916

1510117

Újkenéz

1961

1921777

Vanyola

1917

0819673

Újkér

1962

1732850

Váralja

1918

0402352

Újkígyós

1963

1409274

Varászló

1919

1319682

Újlengyel

1964

1027012

Váraszó

1920

0920419

Újléta

1965

0818412

Várbalog

1921

0206062

Újpetre

1966

0521810

Varbó

1922

0831839

Újrónafő

1967

1709414

Várdomb

1923

1615291

Újszász

1968

1117251

Várgesztes

1924

0614924

Újszentiván

1969

1907065

Városlőd

1925

0932568

Újszentmargita

1970

1911439

Várpalota

1926

1317808

Újszilvás

1971

1706637

Varsád

1927

0911925

Újtikos

1972

1229498

Varsány

1928

2032197

Újudvar

1973

2014182

Várvölgy

1929

1923010

Ukk

1974

1322585

Vasad

1930

1127632

Úny

1975

0202264

Vásárosdombó

1931

1528981

Ura

1976

1518324

Vásárosnamény

1932

0717622

Úrhida

1977

0328343

Vaskút

1933

1328644

Úri

1978

1527100

Vasmegyer

1934

1920853

Úrkút

1979

1825982

Vassurány

1935

0316294

Uszód

1980

1804695

Vasvár

1936

0621412

Üllés

1981

1926648

Vaszar

1937

1305917

Vácduka

1982

1829373

Vasszécseny

1938

1330331

Vácegres

1983

1802246

Vát

1939

1319886

Váchartyán

1984

1005759

Vécs

1940

1305698

Váckisújfalu

1985

0431228

Végegyháza

1941

1317668

Vácrátót

1986

1826000

Velem

1942

1309104

Vácszentlászló

1987

0725016

Velence

1943

0507223

Vadna

1988

1826426

Vép

1944

0802237

Vág

1989

0703498

Vereb

1945

1518591

Vaja

1990

1333729

Verőce

1946

0530003

Vajdácska

1991

1024147

Verpelét

1947

0228538

Vajszló

1992

1322488

Verseg

1948

0702459

Vajta

1993

0219725

Versend
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1994

0702750

Vértesacsa

2033

1912654

Zalahaláp

1995

0713897

Vértesboglár

2034

2012496

Zalaistvánd

1996

1132586

Vérteskethely

2035

2010348

Zalakomár

1997

1115282

Vértessomló

2036

2030313

Zalalövő

1998

1129629

Vértestolna

2037

2022947

Zalaszabar

1999

1408183

Vése

2038

2033288

Zalaszántó

2000

0822691

Veszprémvarsány

2039

2018564

Zalaszentbalázs

2001

0429531

Vésztő

2040

2032522

Zalaszentgrót

2002

1621157

Vezseny

2041

2033136

Zalaszentgyörgy

2003

0228024

Villány

2042

2002608

Zalaszentiván

2004

0511581

Vilmány

2043

2018096

Zalaszentjakab

2005

1915705

Vilonya

2044

2007232

Zalaszentlászló

2006

1419017

Visnye

2045

2018449

Zalaszentmihály

2007

0505096

Viss

2046

0225122

Zaláta

2008

1807940

Viszák

2047

2029683

Zalatárnok

2009

1003513

Visznek

2048

2013736

Zalavár

2010

0825797

Vitnyéd

2049

1406008

Zamárdi

2011

1429780

Vízvár

2050

0730243

Zámoly

2012

1210320

Vizslás

2051

1920826

Zánka

2013

0521087

Vizsoly

2052

1714304

Závod

2014

0205892

Vokány

2053

1314960

Zebegény

2015

2012919

Vonyarcvashegy

2054

0531608

Zemplénagárd

2016

1803142

Vönöck

2055

0215848

Zengővárkony

2017

1221661

Zabar

2056

0734263

Zichyújfalu

2018

0503063

Zádorfalva

2057

1433057

Zics

2019

1614836

Zagyvarékas

2058

0519275

Ziliz

2020

1021722

Zagyvaszántó

2059

1427614

Zimány

2021

1516203

Záhony

2060

1926499

Zirc

2022

1506275

Zajta

2061

1721625

Zomba

2023

1414623

Zákány

2062

0519105

Zubogy

2024

1434403

Zákányfalu

2063

0406257

Zsadány

2025

0605546

Zákányszék

2064

0904817

Zsáka

2026

2017400

Zalaapáti

2065

1325034

Zsámbék

2027

2007579

Zalabaksa

2066

1322035

Zsámbok

2028

2024280

Zalabér

2067

0804622

Zsira

2029

2004002

Zalacsány

2068

0617765

Zsombó

2030

2002486

Zalacséb

2069

1513037

Zsurk

2031

1929993

Zalaerdőd

2032

1927207

Zalagyömörő
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7. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A
Sorszám

B
KSH

C
Önkormányzat

1

0811882

Abda

2

1327872

Abony

3

1906673

Ajka

4

1310108

Áporka

5

0303522

Baja

6

1921175

Balatonfüred

7

1902219

Balatonfűzfő

8

0409760

Békés

9

1323463

Budakalász

10

1312052

Budakeszi

11

1332027

Bugyi

12

1827094

Celldömölk

13

1309247

Dabas

14

0915130

Debrecen

15

1324013

Diósd

16

1731501

Dunaföldvár

17

1318616

Dunakeszi

18

1020491

Eger

19

1330988

Érd

20

1323649

Göd

21

1325627

Gyál

22

0433455

Gyomaendrőd

23

1329735

Gyömrő

24

0905175

Hajdúszoboszló

25

0608314

Hódmezővásárhely

26

1927818

Homokbödöge

27

1307807

Isaszeg

28

0732018

Iszkaszentgyörgy

29

0829221

Jánossomorja

30

0828334

Kapuvár

31

1228389

Kazár

32

0506691

Kazincbarcika

33

0326684

Kecskemét

34

2018421

Keszthely

35

0332434

Kiskunhalas

36

1310816

Kiskunlacháza

37

1329850

Kisoroszi

38

1334157

Kistarcsa

39

1816832

Kőszeg

40

0215538

Kővágószőlős

41

1115255

Lábatlan

42

0819239

Levél

43

1030401

Lőrinci

44

1015796

Ludas

45

1310922

Maglód

46

0607357

Makó

47

0704659

Martonvásár

48

1219372

Mátranovák

49

1029045

Mátraszentimre

50

0419628

Mezőberény

51

0223959

Mohács

52

0604349

Mórahalom

53

0804783

Mosonmagyaróvár

54

1319716

Nagykőrös

55

1133826

Neszmély

56

1514845

Nyírbátor

57

0218555

Olasz

58

1931945

Pápa

59

0219415

Pécs

60

1314340

Pilisvörösvár

61

0530340

Sajószöged

62

0428565

Sarkad

63

0808518

Sopron

64

1321458

Szada

65

0423870

Szarvas

66

0633367

Szeged

67

0421883

Szeghalom

68

1315440

Szentendre

69

1307542

Szentlőrinckáta

70

1218786

Szügy

71

1929434

Tapolca

72

1120127

Tata

73

1118157

Tatabánya

74

0330623

Tiszakécske

75

0416434

Tótkomlós

76

1627313

Törökszentmiklós

77

1821537

Uraiújfalu

78

1312894

Üllő

79

1311934

Üröm

80

0220279

Véménd

81

1131264

Vértesszőlős

82

0804589

Veszkény
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8. melléklet a 141/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A
Sorszám
1

B
KSH
0634245

C
Önkormányzat
Algyő

2

1132346

Almásfüzitő

3

1323199

Alsónémedi

4

1119363

Bábolna

5

1903072

Balatoncsicsó

6

1728909

Bátaapáti

7

0415200

Békéscsaba

8

1528246

Beregdaróc

9

0231927

Beremend

10

0534290

Berente

11

1308891

Biatorbágy

12

0233154

Bóly

13

0505306

Bőcs

14

1303407

Budajenő

15

1323278

Budaörs

16

0113578

Budapest

17

1802431

Bük

18

0513596

Bükkábrány

19

2006132

Csapi

20

0425502

Csárdaszállás

21

1322804

Csömör

22

1009201

Detk

23

1110490

Dorog

24

1309584

Dunaharaszti

25

0827739

Dunakiliti

26

0703115

Dunaújváros

27

1320534

Dunavarsány

28

0723603

Ercsi

29

1125131

Esztergom

30

0815343

Fertőszentmiklós

31

0831440

Fertőszéplak

32

1332610

Fót

33

1332559

Gödöllő

34

1106521

Gyermely

35

0825584

Győr

36

1011411

Halmajugra

37

1022309

Hatvan

38

0502282

Hejőkürt

39

1333552

Herceghalom

40

2003814

Hévíz

41

1618209

Jászberény

42

1623339

Jászfényszaru

43

0412177

Kardoskút

44

1105449

Komárom

45

1130553

Környe

46

0411615

Körösladány

47

0831626

Kunsziget

48

0831194

Lövő

49

1814021

Lukácsháza

50

1920437

Magyarpolány

51

1016540

Markaz

52

1602626

Martfű

53

0718485

Mór

54

0828149

Mosonszolnok

55

0909478

Nagyhegyes

56

1122372

Nagyigmánd

57

2030933

Nagykanizsa

58

2004455

Nagylengyel

59

0505245

Nemesbikk

60

1902194

Nemesvámos

61

1115352

Nyergesújfalu

62

1517206

Nyíregyháza

63

1130766

Oroszlány

64

0427438

Örménykút

65

1704862

Paks

66

1315024

Páty

67

1934254

Pétfürdő

68

0822831

Petőháza

69

1329601

Pilisborosjenő

70

1311396

Pilisszentiván

71

0709900

Rácalmás

72

1830881

Répcelak

73

1223825

Rétság

74

0503504

Sajóbábony

75

1821306

Sárvár

76

1417631

Siófok

77

1307384

Solymár

78

0829090

Sopronhorpács

79

0825724

Sopronkövesd

80

0713259

Szabadegyháza

81

1317312

Százhalombatta

82

0714827

Székesfehérvár
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83

1831583

Szentgotthárd

94

1830702

Vaskeresztes

84

1328954

Szigetszentmiklós

95

0530076

Vatta

85

1627854

Szolnok

96

1326815

Vecsés

86

1534388

Szorgalmatos

97

1318342

Veresegyház

87

1308280

Telki

98

1911767

Veszprém

88

0528352

Tiszaújváros

99

1328413

Visegrád

89

2005342

Tófej

100

1031246

Visonta

90

1306859

Törökbálint

101

2032054

Zalaegerszeg

91

1306293

Újhartyán

102

2011785

Zalakaros

92

1324934

Vác

103

0315158

Zsana

93

0310667

Városföld

HATÁROZATOK
A Kormány 1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozata
a magyar felsõoktatás megújításáról
A Kormány elkötelezett a magyar felsõoktatás minõségi
megújítása mellett, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a
magyar társadalom erõfeszítései eredményeképpen a felsõoktatásba bekerülõ hallgatók megszerzett diplomájuk
által igazolt tudásukat a magyar tudomány, kultúra, oktatás és gazdaság, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodásának szolgálatába állítsák.
A Kormány
1. határozottan elutasítja a tandíj alapú felsõoktatás kialakítását;
2. megállapítja, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény a tavalyi évben megállapított forrás mértékéhez képest jelentõs többletforrást biztosít a felsõoktatás részére, ezen belül
is elsõsorban a felsõoktatási intézmények adósságrendezésére, az európai uniós önrészek átvállalására és a felsõoktatási PPP beruházások kiváltására;
3. döntött, hogy a 2013-ban általános felvételi eljárás
során majdan felvett magyar állami ösztöndíjas hallgatók
létszáma (felsõoktatási szakképzésben, alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben illetve
doktori képzésben) nem lehet kevesebb, mint a 2012-ben
általános felvételi eljárásban felvett államilag támogatott
magyar állami ösztöndíjas hallgatók létszáma, azaz legalább 55 000 fõ.
Ennek érdekében felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a felvételi követelmények körében a magyar ál-

lami ösztöndíjjal támogatott szakokra vonatkozó minimális teljesítendõ felvételi követelményt (pontszámot) ennek
megfelelõen állapítsa meg;
4. döntött, hogy a 2013-as általános felvételi eljárás lezárását követõen a létszámnövekedésbõl fakadó képzési
többletköltséget (magyar állami ösztöndíj) annak pontos
összege ismeretében a központi költségvetésbõl biztosítja;
5. döntött, hogy a 2013–2014-es tanévben magyar állami részösztöndíjas képzés nem kerül meghirdetésre;
6. döntött, hogy a köznevelési rendszer megfelelõ
mennyiségû és minõségû pedagógus utánpótlásának biztosítása érdekében a tanárképzésben és a pedagógusképzésben résztvevõ hallgatók számára jöjjön létre a Klebelsberg
Ösztöndíj, és felhívja az emberi erõforrások miniszterét,
hogy e tárgyban készítsen elõterjesztést a Kormány részére;
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
Határidõ: 2013. március 1.
7. döntött a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíja megalapításáról, ennek érdekében felhívja az emberi erõforrások
miniszterét, hogy az élsportolókat támogató nemzeti sportösztöndíj rendszer részleteirõl készítsen elõterjesztést a
Kormány részére;
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
Határidõ: 2013. március 1.
8. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a
fenti döntések keretein belül a szükséges intézkedésekrõl
haladéktalanul gondoskodjon.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
Határidõ: azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

353

A Kormány 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai
és nemzetbiztonsági felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról
A Kormány
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatásban az államilag támogatott új belépõ létszámot az alábbiak szerint határozza meg:
Képzési szint, képzési ág

Támogatásban* részesülõk létszáma

Önköltség fizetési kötelezettséggel
felvehetõ létszám
fõ

a)

alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma

1470

515

közigazgatási felsõoktatásban

650

320

rendészeti felsõoktatásban

645

120

katonai felsõoktatásban

150

75

25

–

490

245

200

190

ebbõl

nemzetbiztonsági felsõoktatásban

b)

mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl
közigazgatási felsõoktatásban
rendészeti felsõoktatásban
katonai felsõoktatásban
nemzetbiztonsági felsõoktatásban

80

–

175

55

35

–

* közszolgálati ösztöndíjas, honvédtiszt-jelölt, kettõs jogállású hallgató

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az emberi erõforrások miniszterének felügyelete alá tartózó,
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési ágban képzést folytató felsõoktatási intézményeket tájékoztassa a 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (1) bekezdésében elõírt kötelezettségrõl, továbbá hívja fel az érintett felsõoktatási intézmények vezetõit, hogy a képzés indításához szükséges elõzetes miniszteri engedély beszerzésérõl intézkedjenek;
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
Határidõ: azonnal
3. felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény keretében gondoskodjon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére az államilag támogatott keretszámokban a 2012-es induló adatokhoz
képesti növekedés finanszírozási többletigény fedezetéhez 100 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történõ biztosításáról.
Felelõs: az államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ: 2013. március 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök
330/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

A köztársasági elnök
332/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi
erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Albert
Sándort, a Szolnoki Fõiskola tudományos fõmunkatársát 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi
erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Kiss Pétert,
a Szent István Egyetem egyetemi docensét 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.

Budapest, 2012. november 16.

Áder János s. k.,

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.

Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere

emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-1/2012.

KEH ügyszám: IV-3/05728-3/2012.

A köztársasági elnök
331/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

A köztársasági elnök
333/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi
erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Böröcz
Józsefet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi
erõforrások miniszterének javaslatára – Szakmányné
dr. Hably Lillát, a Magyar Természettudományi Múzeum tárigazgatóját, osztályvezetõjét 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2012. november 16.

Budapest, 2012. november 16.

Áder János s. k.,

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. november 21.

Budapest, 2012. november 21.

Balog Zoltán s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere

emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-2/2012.

KEH ügyszám: IV-3/05728-6/2012.
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A köztársasági elnök
334/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

A köztársasági elnök
335/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint
a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Tózsa Istvánt, a Budapesti
Corvinus Egyetem tudományos fõmunkatársát 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint
a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Vigh Andreát, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem egyetemi docensét 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2012. november 16.

Budapest, 2012. november 16.

Áder János s. k.,

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. november 21.

Budapest, 2012. november 21.

Balog Zoltán s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere

emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-4/2012.

KEH ügyszám: IV-3/05728-5/2012.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet tartalmazza.
A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
a GEORGIKON KAR (Keszthely)
dékáni tisztségének betöltésére
A dékáni megbízás 2013. július 1-jétől 2017. június 30-ig szól.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintű végzettség,
– nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,
– egyetemi tanári vagy egyetemi docensi munkakörben törtnő alkalmazás vagy a felsőoktatásban vezető oktatói
címmel vagy kinevezéssel való rendelkezés,
– a karon oktatott és művelt tudományterületek valamelyikének hazai és nemzetközi elismertségű művelője,
– felsőoktatási intézményben betöltött vezetői gyakorlat,
– egy világnyelv előadói szintű ismerete.
A dékán feladata:
– a Kar vezetése és képviselete, valamint a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megállapított kötelezettségek ellátása és a jogkörök gyakorlása.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének pontos megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetőleg oktatói, tudományos kutatói munkásságát, eddigi vezetői tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai és közéleti szervezetekben végzett tevékenységét,
– a Kar vezetésével, fejlesztésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, vezető oktatói kinevezést, az idegennyelv-tudást (államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsga) tanúsító okirat(ok) hiteles másolatát,
– a tudományos publikációinak, szakmai, illetve tudományos munkáinak, díjainak jegyzékét, a tíz legfontosabb
közleményét kiemelve,
– három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és
az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat beadásának helye: Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság, címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján (www.kozigallas.gov.hu)
történő megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. június 30. napjáig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., tel.: 06 (88) 624-236].
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékáni megbízatására”.
*
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A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
az AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsony igazgatói tisztség betöltésére
Az igazgató feladata: a Kutatóintézet szakmai munkájának irányítása, a kutató-, fejlesztő-, szaktanácsadó és értékesítési tevékenységének összehangolása és hatékony működtetése. A Kutatóintézet tevékenységéhez kapcsolódó képviseleti feladtok ellátása hazai és nemzetközi tudományos, szakmai és társadalmi szervezetekben. A kutatási eredmények széles körű elterjesztése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, az
általa művelt tudományterület átfogó ismeretével, nemzetközi szintű szakmai-tudományos tevékenységgel, legalább
10 év szőlészeti és borászati kutatás területén szerzett gyakorlattal. A felsőoktatásban szerzett gyakorlat, valamint
többéves vezetői tapasztalat előnyt jelent.
A megbízás várhatóan 2013. június 1. napjától 3–5 évre, határozott időre szól.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. május31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján (www.kozigallas.gov.hu)
történő megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Pannon Egyetem Humánerőforrásgazdálkodási Igazgatóságán szerezhetők be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.:06 (88) 624-236].
*

A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Számviteli és Controlling Tanszékén tanszékvezetői tisztség betöltésére
A kinevezett tanszékvezető feladata: a számvitel és kontrolling ismeretek oktatásának szervezése, szakmai irányítása, az oktatói és kutatói tevékenység összehangolása, a tanszék oktatási tevékenységéhez szervesen hozzátartozó szemináriumi és tanfolyami képzés. Kiemelt feladata továbbá a tanszék munkaerőforrás-gazdálkodása, a munkatársak
szakmai fejlődésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
Kutatási területen központi feladata a számvitelhez és controllinghoz kapcsolódó témakörben folyó kutatási munkák irányítása.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel és számvitel tudományterületén tudományos fokozattal,
felsőoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú
komplex nyelvvizsgával, jelentős hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publikációs tevékenységgel.
Tudományos munkásságát a tanszék által művelt kutatási területeken fejtse ki.
Az elbírálásnál előnyt jelent a közgazdász tanári végzettség.
A megbízás 2013. szeptember1-jétől legfeljebb 5 évig terjed.
A pályázat elbírálására legkésőbb 2013. augusztus31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján (www.kozigallas.gov.hu)
történő megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u.10., tel.: 06 (88) 624-236].
*
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A PANNON EGYETEM pályázatot hirdet
a GEORGIKON KAR
Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék teljes munkaidejű egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezett egyetemi docens feladata: a növénytan és a természetvédelem tudományterületek diszciplínáiban, általános és részletes növénytan és természetvédelem témaköreiben előadások tartása, gyakorlatok vezetése, új tananyagok, oktatási segédletek összeállítása. Irányítja TDK- és szakdolgozatot készítő hallgatók munkáját, részt vesz a
doktori iskola munkájában, a doktori (PhD) képzésben, valamint a Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
kutatási és oktatásszervezési tevékenységében.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD fokozattal, legalább 10 éves oktatási tapasztalattal,
önálló kutatási és szakmai gyakorlattal. Legyen alkalmas idegen nyelven előadások tartására.
A Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék oktatási profiljához tartozó FSZ, BSc és MSc szakokon szerzett
többéves oktatási tapasztalat, a Tanszék kutatási területeihez illeszkedő publikációs tevékenység, a szakterületekhez
kapcsolódó szakmai, közéleti tevékenység, valamint pályázatok megvalósítása terén szerzett gyakorlati tapasztalat
előnyt jelent.
Az egyetemi tanárokra vonatkozó, MAB által deklarált minimális oktatási teljesítményszint 50%-át, a publikációkban mérhető tudományos teljesítményszint 30%-át kell elérnie a jelöltnek.
A kinevezés előre láthatóan 2013. április 1-jétől határozatlan időre szól.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2013. március 31.
A pályázat beadási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján (www.kozigallas.gov.hu)
történő megjelenéstől számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u.10., tel.: 06 (88) 624-236].
Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
HR igazgató

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás

*
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Budapest Főváros
II. Ker. Önkormányzat
Képviselő-testülete
1277 Budapest,
Pf. 21

Budakeszi Úti Óvoda
1021 Budapest,
Budakeszi út 75.

Budapest Főváros
XIV. Ker.
Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: 872-9203

Aprófalva Óvoda
1148 Budapest,
Bánki Donát park 12/G
Tel.: 460-0356

Pitypang Utcai Óvoda
1025 Budapest,
Pitypang u. 17.

Mályva Óvoda
1141 Budapest,
Mályva tér 12.
Tel.: 383-4183

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

Szakirányú főiskolai v,
ötéves szgy, közoktatási
intézményben szerzett vezetői, illetve vezetőhelyettesi gyakorlat, valamint szakvizsga.

ÁEI: 2013. aug. 1.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstől számított 60 nap.

Felsőfokú óvodapedagógusi v és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szgy, büntetlen előélet
és cselekvőképesség.

ÁEI: 2013. aug. 1.
A vezetői megbízás 2018.
júl. 31-ig határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidő lejártától számított
30. napot követő első képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
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A pályázatnak tartalmaznia
kell: om, b, öt év szgy igazolása, szakmai életrajz, az
óvoda elfogadott nevelési
programját alapul vevő vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, adatvédelmi nyilatkozatot, nyilatkozatot arról,
hogy a magasabb vezetői
megbízás elnyerése esetén
a pályázóval szemben a
Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
Vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége van, amelyet
a megbízást követő
30 napon belül köteles
teljesíteni.
A pályázat benyújtásának
módja: lezárt borítékban,
papíralapon, két példányban, az intézmény megjelölésével személyesen az
ügyfélszolgálati irodán
keresztül vagy postai úton
kell benyújtani
„Intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva.
Pc: Budapest Főváros
XIV. Ker.
Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Köznevelési Csoport
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
f: tel.: 872-9303.
Gyöngyös Város
Önkormányzata
3200 Gyöngyös,
Fő tér 13.

Gyöngyös Város Óvodái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.

Felsőfokú iskolai v, óvodapedagógusi szakképzettség,
legalább ötéves szgy,
intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a pályázat kiírójával közalkalmazotti jogviszonyban áll
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazottnak
kinevezhető.

ÁEI: 2013. aug. 1.
A vezetői megbízás 2018.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő megjelenést
követő 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követő 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elkép-
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zelésekkel, adatvédelmi
nyilatkozatot, nyilatkozatot
arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzővel hitelesített
om, b.
Pc: Gyöngyös Város
Polgármesteri Hivatala
Faragó László polgármester
3200 Gyöngyös,
Fő tér 13.
f: Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága,
Gubancsik Lászlóné igazgató.
Tel.: (37) 510-329 vagy
személyesen.
Vaskút-Bátmonostor
Köznevelési
Intézményfenntartó
Társulás
6521 Vaskút,
Kossuth Lajos u. 90.

Vaskúti Óvoda és Bölcsőde Felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógus6521 Vaskút,
szakvizsga keretében szerKossuth Lajos u. 140.
zett intézményvezetői
szakképzettség, legalább
Lf: a Vaskúti Óvoda és
Bölcsőde (VOB) irányadó öt év óvodapedagógusjogszabályoknak megfelelő munkakörben szerzett szgy,
az intézményben óvodaszakszerű és törvényes
pedagógus-munkakörben
működtetése, takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás vagy a
jogok gyakorlása.
megbízással egyidejűleg
óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
Előny: óvodapedagógusi
munkakörben eltöltött legalább öt év feletti vezetői
tapasztalat, német nemzetiségi óvodapedagógusi
szakképzettség, számítógépes ismeret, jogosítvány.

ÁEI: 2013. márc. 1.
A vezetői megbízás 2018.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a pályázatok benyújtását követően lefolytatott
véleményezési eljárást
követően a fenntartó önkormányzatok együttes
képviselő-testületi ülésén.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, részletes szakmai ön,
vpr és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelések, b, nyilatkozatot arról, hogy a személyét
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érintő kérdés tárgyalásakor
nyílt vagy zárt ülést kér,
adatvédelmi nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
postai úton, a munkakör
megnevezésével – „VOB
intézményvezető” – ellátva
kell benyújtani.
Pc: Vaskút
Községi Önkormányzat
6521 Vaskút,
Kossuth Lajos u. 90.
f: Alszegi Zoltán polgármester.
Tel.: (79) 472-088.
A pályázat további megjelenésének helye:
Vaskút Községi Önkormányzat és Bátmonostor
Községi Önkormányzat
honlapja.

Pályázati felhívás pedagógus-álláshely betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)

*

Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Kereskedelmi
és Idegenforgalmi
Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.

Testnevelés–bármely szakos középiskolai tanár,
német–bármely szakos
középiskolai tanár

ÁEI: 2013. jan. 31.
f: Szabó István igazgató
Tel.: (47) 552-094.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetői pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetői gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
*
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Damjanich János
Múzeum
5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.

Magasabb vezetői állású,
megyei hatókörű
városi múzeum,
általános múzeumigazgatóhelyettes.

Tiszacsege Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5.

Dr. Papp József
Városi Könyvtár
és Művelődési Otthon
intézményvezető
(magasabb vezető).
Tiszacsege,
Kossuth u. 3.

Szakirányú egyetemi végzettség, múzeumi területen
szerzett öt év szgy, államilag elismert komplex típusú
középfokú nyelvvizsgabizonyítvány, a muzeális
Lf: az igazgató általános
intézményekről, a nyilváhelyettesítése, az intézmé- nos könyvtári ellátásról és a
nyi SzMSz-ben foglalt
közművelődésről szóló,
feladatok ellátása, valamint 1997. évi CXL. törvény
egyedileg meghatározott
95/B. § (6)–(8) bekezdésészakmai, tudományos felben meghatározott vezetőadatok elvégzése.
képző elvégzése.

ÁEI: 2013. márc. 1.
A megbízás öt évre szól.
Phi: a megjelenést követő
30 nap.
Pehi: 2013. febr. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om.
Pc: Damjanich János
Múzeum
5000 Szolnok,
Kossuth tér 4.
5001 Szolnok, Pf: 128
Tel.: (56) 421-602.
Fax: (56) 510-151.

Megbízást az kaphat, aki
rendelkezik a munkakör
ellátásához szükséges
magyarnyelv-tudással,
cselekvőképes, büntetlen
előéletű, nem áll muzeális
intézményben, nyilvános
könyvtárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
rendelkezik a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
6/B. § (1) bekezdése
a) pontjában a könyvtárra
meghatározott szakirányú
egyetemi végzettséggel és
szakképzettséggel, vagy
nem szakirányú egyetemi
végzettséggel és felsőfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
főiskolai könyvtárosi
képzettséggel, rendelkezik
a 150/1992. (XI .20.)
Korm. rendelet 6/B. §
(1) bekezdése c) pontjában
a könyvtárra meghatározott
legalább ötéves szakmai

ÁEI: 2013. márc. 1.
A vezetői megbízás 2018.
febr. 28-ig, határozott időre
szól.
Pbhi: a KIH internetes
honlapján való közzétételtől számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követő 30. nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az érvényes
pályázatokat benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül meghallgatja egy, a
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete által létrehozott,
bizottság. A pályázatokat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp: a pótlékalap 225%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
om, részletes szakmai
életrajz, az intézmény
vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program, b,

Lf: az intézményvezető
felelős az intézmény feladatainak jogszabályban,
alapító okiratban, belső
szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
valamint az intézmény
számára jogszabályokban
előírt kötelezettségek
teljesítéséért.
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gyakorlattal, a 2009 után
szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén pedig
legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal, az intézménynyel közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető könyvtáros közalkalmazotti munkakörbe.

adatvédelmi nyilatkozat,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul-e pályázata
nyilvános képviselőtestületi ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
zárt borítékban
„Intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában.
Pc: Tiszacsege Város
Önkormányzatának
polgármestere
4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5.
f: Füzesiné Nagy Zita
jegyző.
Tel.: (52) 588-400.
A pályázat további megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblája.

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területének közleménye
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. február 16-án pályázati felhívást bocsátott ki a váratlanul bekövetkező magyarországi vagy magyar vonatkozású európai események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak utólagos támogatására (ADHOC2012).
A Médiatanács a 2012. december 19-ei döntése értelmében a pályázati eljárást lezárta.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe az – ÁPF XII. 8) pontja szerint – egyes
beadási napokhoz tartozó fordulók eredményeit közlemény formában az Alap (http://tamogatas.mtva.hu/), valamint a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (http://www.mediatanacs.hu/) honlapján tette közzé.
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet tartalmazza.
Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 13. § (5), 37. §
(3) és (6) bekezdései, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján pályázatot
hirdet az
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA (Baja)
rektori megbízatásának ellátására
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2013. június 15. napjától 2016. június 14. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2.
A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,
– határozatlan időre szóló, teljes munkaidejű egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy főiskolai tanári kinevezés,
– a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,
– legalább három év vezetői gyakorlat,
– szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– valamely idegen nyelvből, a Közös Európai Referenciakeret szerinti államilag elismert, (középfokú) B2 komplex
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.
Előnyt jelent:
– a neveléstudományok, a műszaki tudományok vagy a közgazdaságtudományok területén szerzett tudományos
fokozat,
– széleskörű nemzetközi kapcsolatok, különös tekintettel a határon túli magyar felsőoktatási intézményekre, valamint a német nemzetiséggel ápolt kapcsolatokra,
– az intézmény tevékenységének, szerkezetének alapos ismerete.
A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a főiskola szervezeti és működési szabályzata alapján a főiskola irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen:
– a főiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a főiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– a főiskola rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– kapcsolattartás a főiskola, a karok érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CCIV. törvény 36. § (3) bekezdés
idevonatkozó rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetői tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a főiskola vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan
információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve főiskolai tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a főiskola szervezeti
és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– a pályázó vagyonnyilatkozatának beküldése a pályázási határidőn belül a főiskola rektori hivatalába.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A vezetői beosztás legkorábban 2013. június 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján
(www.kozigallas.gov.hu) 2013. január 21-én történő megjelenést követően 2013. február 25-éig kell benyújtani papíralapon, egy eredeti és egy másolati példányban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázatról bővebb felvilágosítást az intézmény főtitkára, Vuityné dr. Pálity Ibolya ad.
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: (79) 524-624/117.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Főiskola rektori megbízatására”.
Dr. Maruzsa Zoltán s. k.,

Balog Zoltán s.k.,

felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős
helyettes államtitkár

emberi erőforrások minisztere

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
*
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Főiskolai szakirányú v,
legalább öt év szgy, büntetlen előélet, közoktatási
vezetői szakvizsga.

ÁEI: 2013. aug. 1.
A vezetői megbízás 2018.
júl. 1-jéig, öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a pbhi lejárta után
három hónappal.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, b, hitelesített om, nyilatkozatot,
melyben hozzájárul, hogy
a Korm. rendelet 5. §
(10) bekezdésében foglaltak szerint véleményük
kialakításához a pályázat
tartalmát megismerhetik,
vpr, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásának
módja: öt példányban.
Pc: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális
Főosztály
1033 Budapest,
Laktanya u. 4.
f: Nagyné Dosztál Klára.
Tel.: (1) 437-8655.

Budapest, III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
1033 Budapest,
Fő tér 3.

Ágoston Művészeti Óvoda
1032 Budapest,
Ágoston u. 2/A.
Vackor Óvoda
1036 Budapest,
Árpád fejedelem u. 60.
Pitypang Művészeti Óvoda
1039 Budapest,
Hunyadi u. 8–10.
Napraforgó Művészeti
Óvoda
1039 Budapest,
Pais Dezső u. 2.
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Hosszúpályi Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 6.

2

3

Főiskola, óvodapedagógus,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, az Nkt.
67. § (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott
felsőfokú iskolai v és szakképzettség, büntetlen előLf: az intézmény vezetése, élet és cselekvőképesség,
legalább öt év óvodapedaaz óvoda-bölcsőde magagógus-munkakörben szersabb vezetői feladatainak
zett szgy, magasabb vezetői
ellátása, a munkáltatói
beosztás ellátására megbíjogok gyakorlása külözást az kaphat, aki a munnös tekintettel a Nkt., a
nevelési-oktatási intézmé- káltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
nyek működéséről és a
megbízással egyidejűleg
köznevelési intézmények
közalkalmazotti (pedanévhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI gógus) munkakörbe, teljes
munkaidőre, határozatlan
rendeletben, valamint az
időre kinevezhető, pedaállamháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény- gógus-szakvizsga keretében
szerzett vezető óvodapedaben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. gógus-szakképzettség,
(XII. 31.) Korm. rendelet- helyismeret.
Előny: nemzetiségi óvodai
ben foglaltakra.
Az intézmény tagintézmé- nevelésben szerzett
nye: Hosszúpályi Egységes tapasztalat.
Óvoda-Bölcsőde Cigány
Nemzetiségi Tagintézménye, 4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 29.
Hosszúpályi Egységes
Óvoda-Bölcsőde
mint önállóan működő
intézmény
4274 Hosszúpályi,
Kossuth u. 3–5.
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ÁEI: 2013. ápr. 1.
A vezetői megbízás
2018. márc. 31-ig
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2013. márc. 14.
Pehi: 2013. márc. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az önkormányzat képviselő-testülete
bírálja el és választja meg
az intézményvezetőt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, b, nyilatkozat
arról, hozzájárul-e, hogy a
pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, a
pályázatban szereplő azonosító számmal
(149/2013.), valamint a
beosztás megnevezésével
„óvodavezetői pályázat”
ellátva kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
Pc: Hosszúpályi
Nagyközség
polgármestere
4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 6.
f: Berényi András polgármester.
Tel.: (52) 375-511.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2013. január 17.,
Hosszúpályi Nagyközség
honlapja:
www.hosszupalyi.hu
2013. január 17.
Monostorpályi Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4275 Monostorpályi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

A Köznev. tv. 67. §
(1) bekezdés a) pontjában
meghatározott felsőfokú
iskolai v és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keLf: az intézmény tevékeny- retében szerzett intézménységi körébe tartozó felada- vezetői szakképzettség,
tok vezetői irányítása, kü- legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
lönös tekintettel a Nkt., a
nevelési-oktatási intézmé- magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást az
nyek működéséről és a
kaphat, aki a munkáltatóval
köznevelési intézmények
közalkalmazotti jognévhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI viszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közrendeletben, valamint az
alkalmazotti (pedagógus)
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény- munkakörbe, teljes munkaben és annak végrehajtásá- időre, határozatlan időre
kinevezhető, a Köznev. tv.
ról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet- 66. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján
ben foglaltakra.
büntetlen előélet és
cselekvőképesség.
Monostorpályi Egységes
Óvoda-Bölcsőde
4275 Monostorpályi,
Damjanich u. 1.

ÁEI: 2013. ápr. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott időre,
várhatóan négy év
négy hónapra szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony a Kjt.
20/B. § (2) bekezdésére is
figyelemmel.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2013. febr. 28.
Pehi: 2013. márc. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt. és a
Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend
szerint.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: részletes szakmai ön,
vpr, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, om,
amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om,
b, nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
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A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani (egy példány valamennyi tartalmi
elemet, két példány – amelyek közül egy elektronikus
adathordozón nyújtandó be
– csak a szakmai önéletrajzot és a vprt-t tartalmazza).
A borítékon fel kell tüntetni
a beosztás megnevezését:
„óvodavezető”.
Pc: Monostorpályi Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4275 Monostorpályi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Személyesen:
Polgármesteri Hivatal,
4275 Monostorpályi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
f: Szabó József polgármester.
Tel.: (20) 962-1230.
A pályázat további megjelenésének helye:
KIH internetes honlap,
www.monostorpalyi.hu,
Monostorpályi Község
Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtáblája.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.monostorpalyi.hu
honlapon szerezhet.
Sarkad Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Sarkad Város
Önkormányzat
Óvodák Intézménye

Az adott nevelési intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú v
és szakképzettség, öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, pedagógusszakvizsga.
Előny: oktatási intézményvezetői gyakorlat.

ÁEI: 2013. márc. 1.
A vezetői megbízás 2018.
júl. 2-ig, öt évre szól
A közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a KIH internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: legkésőbb Sarkad
Város Önkormányzat Képviselő-testületének február
havi rendes ülése.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz (benne az ötéves pedagógusmunkakörben szerzett szgy
igazolását), vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
közjegyző által hitelesített
om, b, nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, egy eredeti
és egy másolati példányban
kell benyújtani postai úton.
Pc: Sarkad Város
Önkormányzata
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Pályázati felhívás pedagógus-álláshely betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás

*

Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása
mellett áll módunkban megjelentetni.
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om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Tanár
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Xántus János
Gyakorló Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Történelem–angol szakos
tanár
(történelem angol nyelven,
teljes státus)

Szakirányú egyetemi v,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. aug. 3.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om.
Pc: Kóbor András igazgató
Xántus János Gyakorló
Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére*
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetői pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
*
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetői gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése
6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.

Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár
6720 Szeged,
Dóm tér 1–4.

Szakirányú egyetemi v és
szakképzettség. vagy nem
szakirányú egyetemi v és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
főiskolai könyvtárosi képLf: az intézményvezető a
könyvtári feladatok ellátása zettség, idegennyelvismeret, melynek igazolása
mellett magasabb vezetői
történhet különösen legmegbízás keretében végzi
az intézmény alapító okira- alább államilag elismert
komplex típusú nyelvvizstában foglalt feladatok
ga-bizonyítvány vagy azzal
ellátásának koordinálását,
irányítását, ellenőrzését, az egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi telintézmény működésének
jesítéséről szóló igazolás
biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását, bemutatásával, a felsőfokú
szakirányú végzettségének
a munkáltatói jogok gyaés szakképzettségének vagy
korlását, valamint a fennfelsőfokú szakirányú muntartó által hozott döntések
kaköri szakvizsgájának és
végrehajtását.
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban eltöltött
legalább ötéves szgy, kiemelkedő szakmai vagy
szakirányú tudományos
tevékenység, büntetlen
előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.
Magasabb vezetői beosztás
ellátására szóló megbízást
az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással
egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

ÁEI: 2013. jún. 1.
A vezetői megbízás 2018.
máj. 31-ig határozott időre,
öt évre szól.
Pbhi: 2013. márc. 4.
Pehi: a benyújtási határidőt
követő 30. nap, illetve azt
követő közgyűlés napja.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. § (6) bekezdése,
valamint a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
7. §-a alapján, a pályázókat
a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által
létrehozott, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja
meg, majd a pályázatokról
fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged
Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásáról a
Közgyűlés döntését követően értesítjük a pályázókat.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései, valamint a
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön (a pályázó
pontos személyi adataival),
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
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A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b,
om, publikációs jegyzék és
a kiemelkedő szakmai vagy
tudományos tevékenységet
igazoló referenciák, nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban
részt vevő személyek megismerhetik, valamint arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, ötéves
szgy igazolása.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
kell benyújtani.
Pc: Szeged
Megyei Jogú Város
polgármesterének címezve
a Személyzeti Osztályra
6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.
f: Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Kulturális és
Sportirodája
6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.
Tel.: (62) 564-208, valamint a Személyzeti Osztály
6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.
Tel.: (62) 564-271.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés
egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó
része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üzleti célú hirdetések is
elhelyezhetõk.
A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 62 400 Ft + áfa.
A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk:
1/1 belív (174 ´ 240 mm)
hátsó borító

327 540
408 630

1/2 fekvõ (174 ´ 120 mm)

173 310

álló (87 ´240 mm)

173 310

1/4 álló (87 ´ 120 mm)

93 810

Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):
Bélyegzõk, okiratok, igazolványok stb.
érvénytelenítése egységesen

22 737

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként

19 239

Hirdetmények, közlemények, valamint üzleti hirdetések közzétételének feltétele cégszerû aláírással ellátott megrendelés kiadóba történõ megküldése (megrendeles@mhk.hu, agazati@mhk.hu, fax: +36 1 235-4548), valamint
10 000 Ft + áfa díjelõleg megfizetése.
Kérjük továbbá, hogy a Megrendelõ az adószámát a megrendelésen tüntesse fel.
Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész állomány hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba ütközõ hirdetéseket visszautasítson.
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