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Tar ta lom jegy zék

258/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról 34632

259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi
bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és
balesetbiztosításáról 34661

260/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.)
Korm. rendelet módosításáról 34673

261/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ
jogszabályok módosításáról 34676

45/2011. (XII. 7.) BM 
rendelet

A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl, 
a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól 34700

70/2011. (XII. 7.) NFM 
rendelet

Egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggõ rendeletek hatályon
kívül helyezésérõl 34707

1428/2011. (XII. 7.) Korm. 
határozat

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb
költségvetési szerveinek átalakításáról 34708

1429/2011. (XII. 7.) Korm. 
határozat

A Kormány 2012. I. félévi munkatervérõl 34709
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  § és a 3–23.  §-ok tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 15.  § a)–c) és
e)–h) pontjában,
a 2.  § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 15.  § a) és f) pontjában, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés x) pontjában, a közoktatásról  szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121.  § 47. pontjában és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  §
(1) bekezdés x) pontjában,
a 24–25.  § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4.  § és 85.  § (1) és (4) bekezdésében,
a 26.  § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  §-ának (1) bekezdése
e) pontjában,
a 27.  § tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés e) és g) pontjában és 122.  § (1) bekezdésében,
a 28.  § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés b) és
c) pontjában,
a 29.  § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 30.  § tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés b) pontjában,
a 31.  § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és
(3) bekezdés b) pontjában,
a 32.  § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés i) és
l) pontjában,
a 33.  § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22.  §
a) pontjában,
a 34.  § tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés g) pontjában,
a 35.  § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés f), s) és
w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
(1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,
a 36–37.  § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés
a)–b) pontjában,
a 38.  § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 91.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a 40.  § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § a) pontjában,
a 41.  § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § e) pontjában,
a 42.  § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a 43.  § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14) bekezdés k) pontjában és 
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 15.  § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjában,
a 44.  § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  §-a (3) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
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az Alkotmány 35.  §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,
a 39.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezés

1.  § Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végzõ vagy a nem
egészségügyi feladatok ellátásában közremûködõ, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló
2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az ott meghatározottak szerint átvételre kerülõ
intézmények.

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése

2.  § (1) Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében
vagyonkezelõi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ.

(2) A megyei intézményfenntartó központ székhelye a megyeszékhely városban, a Pest Megyei Intézményfenntartó
Központ székhelye Budapesten van.

3.  § A megyei intézményfenntartó központ szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kormánymegbízott javaslata alapján normatív utasításban adja ki.

4.  § A megyei intézményfenntartó központ önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

3. A kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központtal kapcsolatos feladatai és jogkörei

5.  § A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ felett – a megyei intézményfenntartó központ
vezetõjének a kinevezése, felmentése és fegyelmi felelõsségre vonása kivételével – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés
b)–c) és e)–i) pontjaiban meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

6.  § (1) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ felett a költségvetési irányítás tekintetében
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93.  § (1) bekezdés d)–f, és h) pontjában meghatározott
költségvetési irányítási hatásköröket gyakorolja.

(2) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ tekintetében
a) közremûködik a költségvetési tervezés fõ kereteit meghatározó költségvetési irányelvek elkészítésében;
b) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,

illetve igényre történõ szolgáltatásának végrehajtását;
c) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó

követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal)  való
szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre
juttatását;

d) megállapítja a kincstári költségvetést, valamint jóváhagyja az elemi költségvetést;
e) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási

jogköröket;
f) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az ezzel kapcsolatos tevékenységét,

a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése
esetén a hatáskörébe tartozó elõirányzatoknál megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati
hatáskörbe tartozó ügyekben a Kormánynál intézkedést kezdeményez;

g) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót;
h) megállapítja, illetve jóváhagyja a pénzmaradványt, elõirányzat-maradványt, egyidejûleg meghatározva

a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését;
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i) kezdeményezheti a miniszter hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást;
j) irányítja a költségvetési beszámoló elõkészítését;
k) megszervezi és ellenõrzi a feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós vagy más

nemzetközi forrásból származó támogatásból meg valósuló programok végrehajtását, lebonyolítását;
l) beszámoltatja a vezetõket a belsõ kontrollrendszer mûködtetésérõl;
m) felügyeli a belsõ kontrollrendszer és az annak részét képezõ ellenõrzés mûködésérõl az államháztartásért felelõs

miniszter részére  szóló beszámoló elõkészítését.

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése

7.  § (1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei intézményfenntartó központ vezetõje vezeti.
(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

A miniszter jogosult továbbá a megyei intézményfenntartó központ vezetõjével szemben fegyelmi eljárás
megindítására, valamint fegyelmi büntetés kiszabására. A megyei intézményfenntartó központ vezetõje feletti egyéb
munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre
kinevezett kormánytisztviselõ.

8.  § (1) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a megyei intézményfenntartó
központ vezetõ-helyettese helyettesíti.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetõjének
a javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és
fegyelmi büntetés kiszabására. A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettesének kinevezésére vonatkozó
javaslatot a kinevezést megelõzõen meg kell küldeni a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási
államtitkárának, aki a kinevezésre javasolt személlyel szemben 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy
nem nevezhetõ ki.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás
megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a megyei
intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja.

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású,
határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

(5) A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetõjét a miniszter nevezi ki és menti fel. A gazdasági vezetõ
személyére a központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével tesz javaslatot. A gazdasági vezetõ felett –
a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével –
a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja. Amennyiben a gazdasági vezetõ
egyben a megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese, vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat nem
kell alkalmazni.

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

9.  § (1) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi (a továbbiakban együtt:
kormánytisztviselõi), valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ
vezetõje gyakorolja.

(2) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a központ vezetõje
tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül
kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a megyei intézményfenntartó központnál
kormánytisztviselõnek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell a megyei intézményfenntartó központ által
munkaszerzõdés vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatni kívánt személyre is.

(4) Az átvett intézmények intézményvezetõi tekintetében a munkáltatói jogokat – törvényben vagy kormányrendeletben 
foglalt kivételekkel – a megyei intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja.

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az átvett intézmény vezetõje
gyakorolja.
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6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatáskörei

10.  § (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati jogszabályokban, valamint az e rendeletben
meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggõ vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat, így
különösen
a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények

felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve
a 11.  §-ban megjelölt középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi
jogokat, valamint az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat,

b) vagyonkezelõként ellátja az a) pont szerinti intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladatokat.
(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje a 11.  §-ban meghatározott középirányítói hatásköreit, jogait és

feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.

11.  § (1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:
a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;
b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;
c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó

irányelveket;
d) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító,

megszüntetõ okiratát, illetve az alapító okirat módosítását;
e) elõkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek vezetõjének, gazdasági

igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;
f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha annak megállapítása nem

a Kormány hatáskörébe tartozik;
g) kezdeményezheti a kormánymegbízott útján a miniszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségvetési

átcsoportosítást;
h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetõjét a belsõ kontrollrendszer mûködtetésérõl;
i) vagyonkezelõként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett – irányítása alá tartozó – intézmények tekintetében az alábbi
feladatokat látja el:
a) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;
b) összegyûjti, ellenõrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad hoc jellegû

adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;
c) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,

illetve igényre történõ szolgáltatásának végrehajtását;
d) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a költségvetési szervek tevékenységében

a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal,
a létszámokkal és a vagyonnal)  való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri,
ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;

e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költségvetését, valamint jóváhagyja az elemi költségvetését, illetve
– gazdálkodó szervezet esetében – az üzleti tervét;

f) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási
jogköröket;

g) rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének (üzleti tervének) végrehajtását, a jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörébe
tartozó elõirányzatoknál, intézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe
tartozó ügyekben a kormánymegbízott útján a miniszternél intézkedést kezdeményez;

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit;
i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, elõirányzat-maradványát, egyidejûleg

meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját,
rendeltetését;

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós
vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból meg valósuló programok végrehajtását, lebonyolítását.
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7. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabályai

12.  § (1) A Törvény 2.  § (4) bekezdésében meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
alapjául a megyei bizottságok által a megállapodás aláírásával egyidejûleg felvett és a megyei önkormányzat
közgyûlésének elnöke által hitelesített vagyonleltár szolgál. A nem az egészségügyi intézményekre vonatkozó
megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rendelet 1. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik
meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rendelkeznek a felek az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények,
vagyonelemek körérõl.

(3) A megállapodás alapján a vagyon tényleges átadása jegyzõkönyv felvételével történik, melyre a megállapodás
megkötését követõ egy héten belül, de legkorábban 2012. január 1-jén kerül sor.

(4) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje a kormánymegbízott. Az átvevõ dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl,
idõpontjáról, továbbá az átvevõn és a Törvényben meghatározott feleken kívüli jelenlévõkrõl, az átadás-átvételrõl
készített jegyzõkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott
személyrõl. A jegyzõkönyvet az átadó és az átvevõ írja alá. A jegyzõkönyv egy-egy példányát annak aláírását követõ 15
napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és – amennyiben a megyei 
önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik – a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet részére.

13.  § (1) A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intézmények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vonatkozó
dokumentációnak az átadás-átvételérõl.

(2) Az átvevõ kedvezményezett az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban
érintett közremûködõ szervezetnél az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni
a támogatási szerzõdés módosítását a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(3) A szerzõdésmódosításra vonatkozó kérelemben – a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjérõl  szóló Kormányrendelet, valamint a támogatási szerzõdés vonatkozó rendelkezései alapján – jelezni kell
minden olyan esetet, ami a támogatási szerzõdés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó
adatokat, információkat.

(4) Az átvevõ jogutód kedvezményezettnek a költségvetési törvény 1. számú melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet
szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához
szükséges saját forrás a mindenkor hatályos költségvetési törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek
sajáterõ támogatása jogcímcsoporton keresztül – szükség esetén e jogcímcsoport a Kormány jóváhagyásával történõ
felülrõl nyitásával – kerül biztosításra.

8. Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ rendelkezések

14.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–11.  §, a 15.  §; a 16.  § (2)–(3) bekezdése, a 17–20.  §, a 24–29.  §; a 31–33.  §, a 35.  §, a 38–39.  §, a 40.  § (2) bekezdése és

a 42–44.  § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti

a) az R3. 17/D.  § (7) bekezdése,
b) az R4. 1.  § (3) bekezdése,
c) az R8. 41.  § (2a) bekezdése.

(4) 2012. január 2-án hatályát veszti a rendelet 24–44.  §-a.
(5) 2012. július 1-jén hatályát veszti a rendelet 17–20.  §-a.
(6) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti az R. 22.  §-a és az azt megelõzõ alcím.
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9. Átmeneti rendelkezések

15.  § (1) A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai
feladatokkal összefüggésben folyamatban lévõ ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követõen a megyei
intézményfenntartó központ jár el.

(2) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szervek 2012. április 1-jével önállóan mûködõ költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen
idõponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gazdálkodással összefüggõ feladatokat a megyei
intézményfenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül az önállóan mûködõ költségvetési szervek
gazdálkodással összefüggõ feladatait 2012. január 1-jétõl a megyei intézményfenntartó központ látja el.

16.  § (1) A megyei intézményfenntartó központ, valamint az átvett intézmények 2012. évi intézményi költségvetésének
megtervezésével kapcsolatos feladatokat a kormánymegbízott látja el.

(2) A megyei közgyûlés hivatala gazdasági vezetõjének a megyei intézményfenntartó központba történõ átkerülése
esetén a gazdasági vezetõ a megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetõje kinevezéséig, de legkésõbb
2012. március 31-ig látja el a gazdasági vezetõi feladatokat.

(3) A Kormány a megyei önkormányzatoktól átvett, üdülési céllal használt vagyonelemek tekintetében az üzemeltetési,
fenntartási feladatok ellátására a Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelõsségû Társaságot jelöli ki.

17.  § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) jelöli ki
a Törvény 7.  § (2), (4) és (6) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) jelöli ki 
a Törvény 7.  § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(3) A Kormány véleményadásra jogosult szervként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jelöli ki a Törvény 7.  § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(4) A 18–20.  § szerinti eljárások során – a 18.  § (2) bekezdésében, a 20.  § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében és
(6) bekezdésében foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.).

18.  § (1) A GYEMSZI a 2011. évi adatok alapján – a 20.  § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – 2012. január 31-éig
elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és
az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására irányuló – (2) bekezdés szerinti – javaslatot (a továbbiakban: felosztási 
javaslat). A 20.  § (4) bekezdésében meghatározott esetben a felosztási javaslatot 2012. február 20-áig kell az OTH és
az egészségügyért felelõs miniszter részére megküldeni.

(2) A felosztási javaslatot a Vhr.-ben meghatározott egészségügyi térségenként külön-külön, a 20.  §-ban meghatározott
szempontoknak és feltételeknek megfelelõen kell elkészíteni.

19.  § (1) Az OTH a felosztási javaslat kézhezvételét követõ 5 napon belül megindítja a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és
az ahhoz kapcsolódó ellátási területek megállapítására irányuló hatósági eljárásokat.

(2) Az OTH az eljárás megindításával egyidejûleg hirdetményi úton értesíti az ügyfeleket, azzal, hogy az eljárás
megindításáról azt az egészségügyi szolgáltatót közvetlenül postai úton kell értesíteni, amely kapacitásainak és
ellátási területeinek megállapítására az eljárás kiterjed.

(3) A Törvény 7.  § (2) bekezdés alapján az OTH az eljárás során kikérheti az OEP véleményét.
(4) Az OTH – a 20.  §-ban foglaltak alapján – az eljárás megindításától számított 60 napon belül dönt a kapacitások és

az ellátási területek megállapításáról. A 20.  § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ellátási terület
megállapításáról az OTH az eljárás megindításától számított 30 napon belül dönt.

(5) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokban a határozat alkalmazásának kezdõ idõpontjaként 2012. május 1-jét kell
megjelölni.

(6) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokat hirdetményi úton kell közölni. Az érintett egészségügyi szolgáltatót
egyidejûleg értesíteni kell a hirdetmény kifüggesztésérõl és a határozat tartalmáról.
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20.  § (1) A 19.  § szerinti eljárás során a kapacitást és az ahhoz tartozó ellátási területet
a) a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a Vhr. 2. mellékletében meghatározott szakmánként,
b) egészségügyi szolgáltatónként,
c) a Törvény 7.  § (2) bekezdés a) pontja alapján az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi

CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 4/A.  § (3) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével,
d) a Törvény 7.  § (3) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével,
e) valamennyi egészségügyi szolgáltató tekintetében egyedi indokolással ellátva,
f) a (2)–(10) bekezdésekben meghatározottaknak megfelelõen
kell megállapítani.

(2) A 19.  § alapján felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyisége nem haladhatja meg a 2011.
december 31-én finanszírozási szerzõdéssel lekötött, valamint a finanszírozási szerzõdéssel még le nem kötött, de már
befogadott (ideértve az elõ zetesen befogadott) fekvõbeteg-szakellátási kapacitások összességét. A döntés során
az eljárás megindításakor folyamatban lévõ kapacitás-átcsoportosítási és többletkapacitás-befogadási kérelmekben,
illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell lenni. A felosztásra nem kerülõ kapacitások az Eftv. szerinti tartalék
részét képezik.

(3) A felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások jelenlegi szakmai összetétele, ellátási formája
megváltoztatható, azzal, hogy a felosztás során nem lehet a krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitást aktív
fekvõbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni, illetve ellátási forma váltásakor irányadó a Vhr.-ben meghatározott
arányszám, annak hiányában az értékarány megtartása kötelezõ.

(4) Azon ellátások esetében, amelyek a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
csak térségi várólista alapján vehetõk igénybe, egy adott térségben valamennyi ilyen ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatónak az adott ellátás tekintetében az egész térséget kell ellátási területként megállapítani.

(5) Az intenzív ellátás, a PIC és a sürgõsségi ellátás esetében – a magasabb progresszivitási szint kivételével – a Törvény 7.  § 
(3) bekezdés c) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, ezen esetekben az ellátási területnek meg kell
egyeznie az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvõbeteg-szakellátásban megállapított legnagyobb
területet lefedõ ellátási területtel.

(6) A Törvény 7.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni azon esetekben, amelyek tekintetében 
a Vhr. az ellátási területnek a szakmánkénti megállapítása helyett az ellátásonkénti megállapítását írja elõ.

(7) A Törvény 7.  § (3) bekezdés c) pontja szerinti követelményt a (4) bekezdésben meghatározott ellátások ellátási
területének megállapítása során nem kell alkalmazni.

(8) A Törvény 7.  § (3) bekezdés g) pontjának alkalmazása során figyelembe kell venni az adott szakmában rendelkezésre
álló összes kapacitás mennyiségét és a szolgáltatók számát, az ellátandó területen élõ lakosság arányával
összehasonlításban. Egy adott szakmában az összlakosság arányához viszonyítottan országos átlagot kell képezni,
majd a szolgáltatók által ellátandó terület nagyságát ezen országos átlag figyelembevételével kell megállapítani.

(9) A Törvény 7.  § (3) bekezdés h) pontjának alkalmazása során a kapacitás progresszivitási szintek szerinti megoszlásának
megállapításánál az OEP által megadott, a beavatkozásokat és a progresszivitás szerint differenciált betegforgalmi
adatokat kell figyelembe venni.

21.  § (1) A 2011. évben az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
176.  § (5) bekezdésben meghatározott kincstári számlával rendelkezõ megyei fenntartású költségvetési szervek
pénzforgalmi számláit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az évzárás-évnyitás keretében – intézményi
technikai számla közbeiktatásával – elõirányzat-felhasználási keretszámlává, illetve egyéb, funkciójának megfelelõ
kincstári körbe tartozó számlává minõsíti. 2012. január 2-án a 2011. évi számla záró egyenlegek az átvett költségvetési
szervek kincstári körbe tartozó számláin automatikusan jóváírásra kerülnek átvett maradványként. A technikai
számlákat a Kincstár hivatalból december hónapban megnyitja, az átvezetést követõen január hónapban
megszünteti. A számlák felett a Kincstár központilag rendelkezik.

(2) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. január 1-jével központi költségvetési szervvé
átalakuló megyei önkormányzati költségvetési szervek esetében az Ámr. 180.  § (3) bekezdésben szabályozott
támogatási elõirányzat-csökkentést 2012. évben a február havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(3) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. január hónapban utalandó,
2011. december havi nettó munkabéreket – az OEP támogatásban részesülõ egészségügyi költségvetési szervek
kivételével – és a nettó munkabérbõl történõ levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról utalja 
ki – a költségvetési szervek által történõ likvid fedezet elõ zetes biztosítását követõen – a dolgozói számlákra.
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(4) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek
tekintetében az Ámr. 180.  § (8) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget elõször 2012. február hónapban
kell teljesíteni.

(5) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. évben a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet, 
a teljesítést megelõzõen a likvid fedezetet a Kincstárban vezetett számlájára át kell utalnia.

(6) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett költségvetési intézmények alapító okiratának
módosítását 2012. január 30-ig kell benyújtani a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

22.  § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2011. december
hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi
juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek átutalásáról 2012.
január 20-án a Kincstár a Kincstár megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körbõl kikerülõ intézmények
az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésõbb 2012. január 19-i
értéknappal biztosítják az elõirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár
az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények
– elõirányzat-felhasználási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi
be.

(4) A megyei önkormányzat közgyûlési hivatala valamennyi dolgozójának – függetlenül attól, hogy 2012. január 1-jétõl
mely irányító szerv alá tartozik – a 2011. december havi nettó munkabére 2012. január elején a Kincstár megyei
igazgatóságának lebonyolítási számlájáról kerül utalásra.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kört érintõ december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ,
az állami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár, a Kincstár megyei
igazgatóságának technikai adószámain az önkormányzati nettó finanszírozás keretében intézkedik.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott utalásokat a Kincstár a 10032000-01457254 számú Helyi önkormányzatok
kötelezettségei számla terhére megelõlegezi.

(7) A (6) bekezdés alapján megelõlegezett összeget a megyei önkormányzat és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (a továbbiakban: KIM), illetve a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) között 2011.
december 31-ig megkötött megállapodásokat követõen a munkavállalók munkavégzési helyérõl rendelkezõ,
a Kincstár megyei igazgatósága részére átadott név szerinti lista és a KIR adatszolgáltatása alapján a Kincstár megyei
igazgatósága 2012. január 18-ig megosztja.

(8) A Kincstár megyei igazgatósága által a (7) bekezdés szerint elkészített megosztás alapján az elszámolás összegét
a megyei önkormányzat és a KIM, illetve a NEFMI aláírásával igazolja, és az így megosztott összeget a KIM és a NEFMI
meghatározott szerve 2012. január 19-i értéknappal biztosítja a (6) bekezdésben meghatározott számla javára.

(9) A (8) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár
a (6) bekezdésben meghatározott számla javára a KIM és a NEFMI meghatározott szerve – elõirányzat-felhasználási
keretszámlája – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

23.  § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából
jogutódlásnak tekintendõ.

10. Módosító rendelkezések

24.  § (1) A közalkalmazottakról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezõ
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 21.  §-t követõen a következõ alcímmel és 22.  §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezés
22. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján 2012. március
31-ig megszûnõ közoktatási intézményvezetõi megbízás esetén az új magasabb vezetõi megbízásra vonatkozó
pályázati kiírást a központ 2012. január 20-ig teszi közzé. A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények
kialakításához – a pályázatnak a nevelõtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történõ átadás napját követõ elsõ
munkanaptól számított – legalább tizenöt napot köteles biztosítani. A központ a pályázati dokumentáció egy
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példányát javaslatával együtt, a 2. melléklet szerint kitöltött adatlappal 2012. március 19-éig megküldi az oktatásért
felelõs miniszternek.”

(2) Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, az R. jelenlegi mellékletének számozása 1. mellékletre 
változik.

25.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl 
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Közmûvelõdési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott:
a) tudományos munkatársnak minõsülõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 80%-ának,
b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret
70%-ának,
c) tudományok doktora fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 60%-ának
megfelelõ idõtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.”

26.  § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 4.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a Szociális Közlönyben közzé kell tenni,
valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási
terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

27.  § (1) A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal létrehozza és mûködteti
a pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerét (a továbbiakban: állandó helyettesítési rendszer), ha 
a fõvárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervben (a továbbiakban: fejlesztési
terv) foglaltak szerint erre a közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése
érdekében szükség van.”

(2) Az R3. 8.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a megyei intézményfenntartó központ az állandó
helyettesítési rendszer mûködtetésére a közoktatásról  szóló törvény 89.  §-a alapján együttmûködési megállapodás
megkötését kezdeményezi.”

(3) Az R3. 8.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állandó helyettesítési rendszerhez a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjével, a megyei városban
a jegyzõvel, a megyében a kormányhivatallal kötött megállapodás alapján csatlakozhatnak nem állami
intézményfenntartók is.”

(4) Az R3. 9.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felvételi kérelmet a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjéhez, a megyében a kormányhivatalhoz,
a megyei város esetében a jegyzõhöz lehet benyújtani.”

(5) Az R3. 10.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ
nyilvántartja a helyettesítõ pedagógusokat és munkáltatói megkeresésre tájékoztatást ad a foglalkoztatás
lehetõségeirõl.”

(6) Az R3. 10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A munkáltató a helyettesítõ pedagógus foglalkoztatásáról öt napon belül írásban tájékoztatja az állandó
helyettesítési rendszert mûködtetõ fõjegyzõt, jegyzõt vagy a kormányhivatalt.”

(7) Az R3. 10.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az állandó helyettesítési rendszer mûködésével és az igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a fõvárosban
a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ az érintett közoktatási 
intézmények részére megküldi.”

(8) Az R3. 12.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megyében a kormányhivatal, a fõvárosban a fõjegyzõ a fejlesztési terv alapján minden év október 15-ig az adott
év október 1-jei állapot szerint az Oktatási Hivatal által meghatározott formában a KIR-en keresztül összesítõ jelentést
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készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó, nem megyei intézményfenntartó központ, nem települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyermek- és 
tanulólétszámmal, mely települési önkormányzat vagy megyei intézményfenntartó központ helyett vagy azzal
együttmûködve, milyen feladatellátási helyen, milyen jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettségben.
Az Oktatási Hivatal az összegyûjtött adatokat jegyzék formájában a KIR honlapján közzéteszi.
(2) A kormányhivatal, a települési önkormányzat – intézményfenntartó társulás esetében a társulás székhelye szerinti
település – jegyzõje, fõjegyzõje a felvételi körzethatárok megállapításáról vagy a megváltoztatásáról  szóló döntést
követõ egy hónapon belül megküldi a KIR részére a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait
tartalmazó döntést, jegyzõkönyvi kivonatot, valamint az e rendelet 6. számú melléklet 3. pontjában meghatározott
adatokat a 11.  § (6) bekezdésében meghatározottak szerint eljuttatja a KIR részére.”

(9) Az R3. 12/A.  § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közoktatási intézményt a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár a (3)–(4) bekezdés szerint jelenti be
a KIR-be.”

(10) Az R3. 12/A § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kormányhivatal a közoktatási intézmény mûködési engedélyének vagy – ha arra nincs szükség –
a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határozatának jogerõsítõ záradékkal ellátott példányát – a jogerõre emelkedést
követõ nyolc napon belül – küldi meg a KIR-be. A bejelentéssel egyidejûleg meg kell küldeni
a) a fenntartónak a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratát, ha a fenntartó e tevékenységet
nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el,
b) a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételérõl  szóló – jogerõsítõ záradékkal ellátott – határozatát,
c) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti közoktatási intézmény nem közoktatási feladatát engedélyezõ – jogerõsítõ
záradékkal ellátott – mûködési engedélyét,
d) a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító okiratát.
(4) A Magyar Államkincstár a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító okiratát és a törzskönyvi
nyilvántartásba vételrõl  szóló igazolást a bejegyzést követõ nyolc napon belül juttatja el a KIR részére.”

(11) Az R3. 12/A.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Oktatási Hivatal a (3)–(4a) bekezdésben meghatározott iratok megküldését követõ nyolc napon belül felhívja
a közoktatási intézmény fenntartóját vagy intézményvezetõjét, hogy a KIR-en keresztül, az ott meghatározott módon
adja meg a közoktatási intézmény közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatait. Az adatközléssel a fenntartó és
a közoktatási intézmény eleget tesz a közoktatásról  szóló törvényben foglalt, a KIR-be történõ bejelentkezési
kötelezettségének.”

(12) Az R3. 12/C.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adatok az internetrõl letölthetõk, illetve kinyomtathatók. Az állami, önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmények biztosítják, hogy a tájékoztató rendszer közérdekû adatokat tartalmazó adatbázisába bárki
ingyenesen betekinthessen.”

(13) Az R3. 12/F.  § (3) bekezdés ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A teljes fenntartási költségen belül külön kell rögzíteni a közoktatási célú bevételek közül]
„ad) a közoktatási megállapodás keretében nyújtott támogatás,”

(14) Az R3. 17/C.  §-át követõ alcím és a 17/D.  § (1) bekezdés helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
„A kormányhivatal illetékessége a közoktatási intézmény engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásában
17/D.  § (1) A nem a megyei intézményfenntartó központ, a nem állami és a nem települési önkormányzat által
fenntartott intézmény esetében az intézményfenntartó a közoktatási intézményének székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz nyújtja be – a külön jogszabályban meghatározott módon és formában – a nyilvántartásba vétel,
a mûködési engedély iránti kérelmét.”

(15) Az R3. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

28.  § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról  szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletet
a) a Gyvt. 5.  § s) pont sa) alpont szerinti állami fenntartó,
b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás igénybevételével biztosítja
ba) a Gyvt. 5.  § s) pont sb) alpont szerinti egyházi fenntartó,
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bc) a Gyvt. 5.  § s) pont sc)–se) alpont szerinti nem állami fenntartó
által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,
átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért
fizetendõ térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.”

(2) Az R4. 2.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A megyei fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenntartó
állapítja meg.
(6) Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat
a fenntartó vezetõ testülete vagy a képviseletre jogosult személy állapítja meg.”

(3) Az R4. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési és fõvárosi önkormányzat által fenntartott intézmény intézményi térítési díjának összegérõl a jegyzõ,
a fõjegyzõ az intézmény ellátási területén élõ lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

(4) Az R4. 4.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a Minisztérium hivatalos lapjában
közzé kell tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság,
valamint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

29.  § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R5.) 5/A.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális és gyámhivatal a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzését célzó feladata ellátása érdekében]
„a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szervek,
illetve az általuk fenntartott intézmények által a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzése céljából indított
programokról,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bûnmegelõzési pályázati felhívásokat, azokról
tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, az állami, az egyházi és a nem állami szerveket, illetve az általuk fenntartott
intézményeket és a civil szervezeteket,”

(2) Az R5. 5/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés ismertetése és a bûnmegelõzés érdekében elvégzendõ feladatok megvitatása
céljából a szociális és gyámhivatal egyeztetõ értekezletet tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselõt,
a települési önkormányzatok, a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó), a rend õrség, 
az ügyészség, a bíróság, a drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézmények, a családsegítõ és
a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelõi
szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet, valamint a bûnmegelõzésben és az áldozatvédelemben
érintett civil szervezetek képviselõit.”

(3) Az R5. 117.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal határozatában megjelöli, hogy a gondozási díjat a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes megyei fenntartó, fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat számlájára kell befizetni,
és határozatát közli a megyei fenntartó vezetõjével, illetve a fõjegyzõvel is.”

(4) Az R5. 172.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének
hivatalbóli módosítása eredményeként
a) az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek gondozási helye,
b) a fiatal felnõtt utógondozói ellátásának helye
tekintetében a fenntartó megváltozását, illetve a gondozási (ellátási) hely elnevezésének megváltozását a gyermek
ellátásának soron következõ felülvizsgálatakor, de legkésõbb 2012. december 31-ig hivatalból módosítani kell.”

30.  § A központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. évi (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ
új, 10.  §-sal egészül ki:
„10.  § A Kincstár külön adatszolgáltatással adja át a számfejtési körébe tartozó intézmények jogelõd-jogutód
kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha az államigazgatási szerv nem szûnik meg, de más
államháztartási alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerv váltással, továbbá, ha két költségvetési szerv között
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szervezeti egység átadásra kerül sor. Az adóhatóság a Kincstár adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába
a jogelõd-jogutód kapcsolatra vonatkozó adatokat.”

31.  § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról  szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)
1/A.  § (3) bekezdés a) pontja a következõ ac) alponttal egészül ki:
(A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggõ feladatokat intézményvezetõ esetén a fenntartó)
„ac) megyei intézményfenntartó központ vezetõje,”
[(a továbbiakban együtt: a pályázat elõkészítõje) látja el.]

32.  § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2.  § i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a központi költségvetési szerv, a megyei intézményfenntartó
központ (a továbbiakban: megyei fenntartó), a helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8–9.  §-a, illetve 16.  §-a szerinti intézményi társulás és a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett olyan
szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja a Gyvt. alapján
biztosítani köteles;”

(2) Az R8. 12.  § (1) bekezdés bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A mûködést engedélyezõ szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt. értelmében köteles települési, fõvárosi kerületi
önkormányzat jegyzõjét, a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjét, illetve a megyei fenntartót, ha”

(3) Az R8. 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a szociális és gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetve
utógondozói ellátásnak a mûködési engedélyét vonja vissza, vagy ilyen szolgáltató tevékenységet végeznek
mûködési engedély nélkül, az ellátás ideiglenes megszervezése érdekében – a szociális és gyámhivatal megkeresése
alapján – a gondozási hely szerint illetékes megyei fenntartó, fõvárosi fõjegyzõ haladéktalanul intézkedik. A gyermek
további ellátásáról a Gyvt. értelmében arra köteles települési önkormányzat, megyei fenntartó hatvan napon belül
gondoskodik.”

(4) Az R8. 19.  §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének
hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során a megyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a nevét,
székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának
megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító okiratának másolatát a szolgáltató nevének módosítása
esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények
mûködési engedélyének hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait és
a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.
A 8.  § (11) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.
(4) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra  való átszállása  miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény
mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron
következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.”

33.  § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól  szóló 19/2005. (II. 11.) Korm.
rendelet a következõ 29.  §-sal egészül ki:
„29.  § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény
tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve
terhelik.
(2) Amennyiben az önkormányzati egészségügyi intézmény tulajdonjoga – melyhez 2012. január 1-jét megelõzõ
döntésbõl eredõen egészségügyi gép-mûszer beszerzéséhez céltámogatásban részesült – a Törvény alapján átadásra
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kerül az állam részére, az átadást követõen a beruházás meg valósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra
elkülönített támogatás felhasználására az intézményfenntartó lesz jogosult.”

34.  § Az Ámr. a következõ 41.  § (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 2011. év december hónapban a 41.  § (2) bekezdésben foglalt feladatok tekintetében a 2012. január 1-jével
központi költségvetési körbe átvett megyei önkormányzati intézmények – az egészségügyi intézmények kivételével –
esetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az egészségügyi intézmények esetében a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium jár el irányító szervként.”

35.  § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl  szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1.  § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„f) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.  §-a, 9.  §-a, illetve 16.  §-a szerinti intézményi társulás és
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, illetve a megyei intézményfenntartó központ
(a továbbiakban: megyei fenntartó) az általa fenntartott szociális szolgáltató, intézmény által nyújtott olyan szociális
szolgáltatás tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, a társulás valamelyik tagja, vagy az állam a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján biztosítani köteles;”

(2) Az R9. 4.  § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a határozat jogerõre
emelkedésétõl, a fellebbezésre  való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a 13.  §
(6) bekezdése szerinti végzés meghozatalától számított nyolc napon belül értesíti)
„aa) a szociális szolgáltatást az Szt. alapján biztosítani köteles helyi önkormányzat (a továbbiakban: ellátásra köteles
helyi önkormányzat) jegyzõjét, fõjegyzõjét, valamint a megyei fenntartó vezetõjét,”

(3) Az R9. a következõ 22/B.  §-sal egészül ki:
„22/B.  § (1) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének
hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során a megyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a nevét,
székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának
megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító okiratának másolatát a szolgáltató nevének módosítása
esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények
mûködési engedélyének hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait és
a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.
A 7.  § (12) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.
(3) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra  való átszállása  miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény
mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron
következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.”

36.  § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R10.) 3.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Építésügyi Hivatalt – a fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.  § (2a) bekezdésében
meghatározott kivétellel – az építésfelügyelet vezetõje vezeti.”

(2) Az R10. 4.  § (4) bekezdésében az „építésügyi hatósági kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe az „építésügyi hatósági
köztisztviselõ” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R10. 1/B. melléklet PEST MEGYE alcímet követõ 64. pontja.
(4) Az R10. 1/A. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az R10. 1/B. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

37.  § A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2. mellékletben meghatározott fõvárosi és megyei kormányhivatal Építésügyi Hivatalát – az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott kivétellel – az állami fõépítész vezeti.”

34644 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 146. szám



38.  § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól  szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a következõ 10.  §-sal
egészül ki:
„10.  § Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint átvett intézmény tekintetében a jogok és
kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve terhelik.”

39.  § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 44.  § (2) bekezdés b) pontja az alábbi be) alponttal egészül ki:
(A miniszter az egészségügyért  való felelõssége körében mûködteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében
kidolgozza)
„be) az egészségügyi beruházások helye kijelölésére, az egészségügyi fejlesztési tervezés rendjére, valamint
az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére, továbbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonatkozó
egységes szabályokat.”

40.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról  szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 7.  §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a Nemzeti Államigazgatási Központ közremûködésével
gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatal feletti ellenõrzések összehangolásáról.”

(2) Az R11. jelenlegi 11.  §-a kiegészül a következõ (2) bekezdéssel és a jelenlegi bekezdés megjelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) A megyei kormányhivatal közremûködhet a kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központokról,
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról  szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátásában.”

(3) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervet a miniszter a Nemzeti Államigazgatási Központ (továbbiakban: NÁK)
közremûködésével a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenysége vonatkozásában szakmai irányítási jogkörrel
rendelkezõ szerv vezetõje és az ágazati szakmai irányító minisztériumok részére megküldi.”

(4) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervben (a továbbiakban: éves terv) szereplõ egyes ellenõrzések végrehajtására
ellenõrzésenként részletes ellenõrzési programot kell készíteni.
A részletes ellenõrzési programmal összefüggésben az ellenõrzésben részvételre felkért szakmai irányítást gyakorló
szerv vezetõje és az ágazati szakmai irányító miniszter véleményét is ki kell elõ zetesen kérni. A NÁK által elõterjesztett
részletes ellenõrzési programot a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fõvárosi és
megyei kormányhivatalok irányításáért felelõs államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), az átfogó ellenõrzés NÁK
által elõterjesztett részprogramját a fõvárosi és megyei kormányhivatalok irányításáért felelõs helyettes államtitkára
(a továbbiakban: helyettes államtitkár) hagyja jóvá.”

(5) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. Indokolt esetben – különösen a felügyeleti munka adatai, illetve a NÁK javaslata alapján – az államtitkár
a jóváhagyott éves ellenõrzési terv, a helyettes államtitkár a részletes ellenõrzési program módosítását
kezdeményezheti, továbbá soron kívüli ellenõrzést vagy beszámoltatást kezdeményezhet.”

(6) Az R11. 1. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A részletes ellenõrzési program alapján a közremûködõ szervek által delegált, az ellenõrzésben résztvevõ
személyek kijelölésének tervezése érdekében a NÁK fõigazgatója az ellenõrzést megelõzõen – az ellenõrzési program
egyidejû megküldésével – tájékoztatja az érintett közremûködõ szervek és szervezeti egységek vezetõit.”

(7) Az R11. 1. melléklet V. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Az ellenõrzési jelentés tervezetét a NÁK fõigazgatója – eltérõ döntés hiányában – megküldi az ellenõrzött szervnek,
aki az ellenõrzés megállapításaira annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül indokolással ellátott észrevételt
tehet.”

(8) Az R11. 1. melléklet V. 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok ellenõrzésérõl készült, a NÁK által elõterjesztett véglegezett ellenõrzési
jelentést az államtitkár hagyja jóvá.”
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41.  § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról (a továbbiakban: NÁK)  szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R12.) 6.  § b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi nyilvántartását ellátó rendszer igazgatási
feltételeinek biztosításáról, nyilvántartja és jóváhagyja a kormányhivatalok állománytábláját,”

(2) Az R12. 7.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes belsõ szabályozása érdekében nyilvántartást vezet
a kormányhivatalok jogszabály által kötelezõen megalkotandó, valamint egyéb belsõ szabályzatairól.”

(3) Az R12. 8.  §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § A NÁK ellenõrzési feladatkörében
a) részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében
végzett ellenõrzési tevékenységben,
b) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalainak a közigazgatás-szervezésért felelõs
miniszter szakmai irányítása alá tartozó ügycsoportjai törvényességi és szakszerûségi ellenõrzésében,
c) közremûködik a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
szakigazgatási szerveinek tevékenysége tekintetében a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai
irányító minisztériumok és központi hivatalok által végzett törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzések
koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves ellenõrzési terv összeállításában, a részletes ellenõrzési programok 
elkészítésében, valamint az ellenõrzési jelentések összesítésében, feldolgozásában.”

(4) Az R12. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § A NÁK
a) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes perviteli
szabályzatának elkészítését, összesített pernyilvántartást készít,
b) elemzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti gyakorlatát, errõl rendszeresen
tájékoztatja a minisztert, szükség szerint intézkedést kezdeményez,
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok és a NÁK feladatellátásával összefüggõ bírósági határozatokat elemzi,
szükség szerint intézkedést kezdeményez,
d) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes szerzõdéskötési gyakorlatának kialakításában,
e) egyedi ügyekben jogi állásfoglalással segíti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti tevékenységét,
f) ellátja és támogatja a mûködéséhez kapcsolódó jogi feladatokat.”

(5) Az R12. 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § A NÁK koordinációs és integrációs feladatkörében eljárva
a) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységérõl  szóló, egységes módszertan alapján történõ
beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,
b) felelõs a kormányhivatalok funkcionális igazgatási mûködésének összehangolásáért, a hatékony együttmûködés
és információáramlás elõsegítéséért, szervezéséért,
c) figyelemmel kíséri a kormányhivataloknak a szakmai irányító szervekkel, valamint a koordinációs és integrációs
jogkörébe tartozó szervezetekkel fenntartott kapcsolattartását,
d) rendszeres kapcsolatot tart a kormányhivatalok szakmai irányítását ellátó, a koordinációban és az integrációban
érintett központi hivatalokkal,
e) elõsegíti az intézmények közötti koordináció meg valósulását.”

(6) Az R12. 11.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) részt vesz a kormányablakok ügyfélforgalmi adatainak elemzésében és szükség esetén intézkedéseket
kezdeményez, javaslatot dolgoz ki a kormányablakok személyi állományának képzésére, továbbképzésére.”

(7) Hatályát veszti az R12. 3.  § (5) bekezdése, a 4.  § (2) bekezdés h) pontja, az 5.  § b) pontja és a 6.  § e) pontja.

42.  § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól  szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a következõ 12.  §-sal 
egészül ki:
„12.  § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény
tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve
terhelik.
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(2) Amennyiben az intézmény tulajdonjoga, melynek helyreállításához az önkormányzat 2012. január 1-jét megelõzõ
miniszteri döntésbõl eredõen vis maior támogatásban részesült – a Törvény alapján – átadásra kerül az állam részére,
az átadást követõen a helyreállítás meg valósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra elkülönített támogatás
felhasználására az intézményfenntartó lesz jogosult.”

43.  § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl  szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R13.) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A GYEMSZI önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely elõirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezik. A GYEMSZI középirányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az irányítását ellátó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló alcímet
képez.”

(2) Az R13. 2.  §-a a következõ m)–p) pontokkal egészül ki:
(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati feladatai keretében – 
a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)
„m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.) 
alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá a gyógyító-megelõzõ
ellátás országos szakintézetei felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek
tekintetében az irányítási jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok
esetében az alapítói jogokat,
n) vagyonkezelõként ellátja az m) pont szerinti egészségügyi intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi
feladatokat,
o) kidolgozza a fekvõbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosztásának,
módosításának, valamint a jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásának,
módosításának módszertanát, külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárásokban,
p) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését.”

(3) Az R13. a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § A GYEMSZI a MÖKtv. alapján átvett egészségügyi intézmények és a gyógyító-megelõzõ ellátás országos
szakintézetei középirányító szerve. A GYEMSZI középirányító szervként különösen
a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen:
az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal)  való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit,
továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;
b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;
c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;
d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó
irányelveket;
e) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;
f) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító,
megszüntetõ vagy módosító okiratát;
g) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintõ
éves fejlesztési tervet, jelentõs igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását;
h) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási
kapacitásait és ellátási területeit érintõ – a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át
elérõ mértékû, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszûnését eredményezõ –
módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását;
i) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérõ 
vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;
j) elõkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetõjének, gazdasági igazgatójának
kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;
k) összegyûjti, ellenõrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad
hoc jellegû adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;
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l) jóváhagyja a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézményei címen belül
az egészségügyi intézményhálózat átalakításával kapcsolatos elõirányzat és létszám átcsoportosításokat;
m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni,
valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenõrzéseket végezni.”

(4) Az R13. a következõ 2/B.  §-sal egészül ki:
„2/B.  § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyrõl  szóló 1997. évi
CLIV. törvény
a) 146.  § (1) bekezdése,
b) 148.  § (4) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
 szóló 2006. évi CXXXII. törvény
a) 5/A.  § (1) bekezdése,
b) 5/B.  § (7) bekezdése,
c) 7.  § (7) bekezdése,
szerinti feladatok ellátására.”

44.  § (1) Az R. 5.  § (1) bekezdés aa) pontjában „a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése, a társulási
tanács” szövegrész helyébe „a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés,
a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ), a társulási tanács, az oktatásért felelõs miniszter”
szöveg, az 5.  § (3) bekezdésében „a jegyzõje, fõjegyzõje” szövegrész helyébe az „a jegyzõje, a fõvárosi fõjegyzõ,
a központ” szövegrész, az 5.  § (18) bekezdésében „a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése” szöveg
helyébe „a települési önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, az oktatásért felelõs miniszter” szöveg,
a 14/C.  § (1) bekezdésében „a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése, a társulási tanács” szöveg helyébe
„a települési önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, a központ, a társulási tanács, az oktatásért felelõs
miniszter” szövegrész lép.

(2) Az R1. 3. melléklet 3.1.4. pontjában a „megyei múzeum igazgatója” szövegrész helyébe a „megyei múzeumigazgató”
szöveg, az R1. 3. melléklet 3.1.5. pontjában a „megyei múzeum igazgató-helyettese” szövegrész helyébe a „megyei
múzeumigazgató-helyettes” szöveg lép.

(3) Az R2. 1.  § (1) bekezdés elsõ mondatában az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok, a megyei
intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó)” szöveg, az 1.  § (1) bekezdés második mondatában
az „önkormányzattól” szövegrész helyébe az „önkormányzattól, megyei fenntartótól” szöveg, a 2.  § (1) bekezdés elsõ
mondatában a „helyi” szövegrész helyébe a „fenntartó” szöveg, a 4.  § (4) bekezdésében az „és (3)” szövegrész helyébe
a „(3) és (6)” szöveg lép.

(4) Az R3. 9.  § (1) bekezdésében és a 10.  § (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe „vagy” szöveg lép.
(5) Az R4. 2.  § (1) bekezdésében a „foglaltak” szövegrész helyébe a „foglaltak vagy a megyei intézményfenntartó központ

(a továbbiakban: megyei fenntartó) által meghatározottak” szöveg, a 4.  § (5) bekezdésében a „nem állami szerv”
szövegrész helyébe az „egyházi vagy nem állami fenntartó” szöveg lép.

(6) Az R5. 117.  § (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó” szöveg, a 170/A.  §-ában a „helyi
önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat és a megyei fenntartó” szöveg, a 10. számú
mellékletének címében a „helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat és a megyei
fenntartó” szöveg, a 10. számú mellékletének II. része címében a „(fõvárosi) önkormányzat” szövegrész helyébe
a „fenntartó” szöveg, a 10. számú melléklet II. rész 1. pontjában az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A megyei 
fenntartó” szöveg lép.

(7) Az R7. 4. számú melléklet I.1., I.2. és II.2. pontjában az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok,
megyei intézményfenntartó központok” szöveg lép.

(8) Az R8. 3.  § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 9.  § (2) bekezdés b) pontjában a „fõjegyzõjét” szövegrész helyébe
a „fõjegyzõjét, a megyei fenntartó vezetõjét” szöveg, a 8/A.  § (8) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész
helyébe az „önkormányzatot, megyei fenntartót” szöveg lép.

(9) Az R9. 2.  § (2) bekezdés a) pontjában, 19.  § (2) és (4) bekezdésében, 20.  § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés
a) pontjában az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, megyei fenntartó” szöveg, a 8.  §
(7) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész helyébe az „önkormányzatot, megyei fenntartót” szöveg, a 18.  §
(6) bekezdés a) pontjában, a 19.  § (1) bekezdésében az „önkormányzattal” szövegrész helyébe az „önkormányzattal,
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megyei fenntartóval” szöveg, a 18.  § (6) bekezdés b) pontjában az „önkormányzatnak” szövegrész helyébe
az „önkormányzatnak, megyei fenntartónak” szöveg lép.

(10) A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve (továbbiakban: kormányhivatal),
fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat” szöveg, a 6.  § (8) bekezdésében az „önkormányzatnak” szövegrész helyébe
a „kormányhivatalnak, fõvárosi székhelyû munkáltató esetén a fõvárosi önkormányzatnak” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl:
........................... Megyei Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészrõl:
............................................ Kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülõ ................................... Megyei 
Intézményfenntartó Központ képviselõje
mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ)
harmadrészrõl:
az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Képviseli: ......................... vezérigazgató
Cégjegyzékszáma: 01-10-045784
Adószáma: 14077340-2-44
(továbbiakban: MNV Zrt.)
negyedrészrõl (a Nemzeti Földalapról  szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása
tekintetében):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Képviseli:
Törzsszáma: 775706
Adószáma: 15775704-2-42
– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
A Magyar Köztársaság Országgyûlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi
CLIV. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartásba, és
a megyei önkormányzati tulajdonban lévõ ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételérõl, ezzel együtt
a megyei önkormányzat adósságállományának átvételérõl. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói
jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseirõl átadás-átvételi megállapodást kötnek.
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A megállapodás célja a nem egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának meg valósítása, az átadás-átvételre
kerülõ intézmények, valamint a megyei önkormányzat vagyonának, illetve az intézményekhez és a megyei
önkormányzat vagyonához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése,
az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.

II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek (ideértve az oktatási, szociális,
ifjúságvédelmi, muzeális és közmûvelõdési intézményeket, könyvtárakat, levéltárakat, alapítványokat,
közalapítványokat, a gazdasági társaságokat és egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek részben vagy egészben
a megyei önkormányzatok tulajdonában állnak), valamint a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvétele.
A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és
az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról  szóló 2007. évi
CVI. törvény és az állami vagyonnal  való gazdálkodásról  szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról
 szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi
IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

III.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Az Átadó és Átvevõ az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.
Átadó átadja Átvevõ részére az átvett intézmények és a megyei önkormányzat vagyona tekintetében:
a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézmények mûködéséhez kapcsolódó, vagy azt

elõsegítõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, alapítványok,
közalapítványok jogszerû mûködését biztosító alapító, létesítõ okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által
jóváhagyott szabályzatok, és kiadott mûködési engedélyek (beleértve a muzeális intézmények mûködési
engedélyeit is) eredeti, illetõleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények
törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba
bejegyzettek esetében a hatályos adatokról  szóló kivonatot;

b) a megyei önkormányzat által tett, illetõleg az általa fenntartott és átadásra kerülõ nem egészségügyi
intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ
kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrõl  szóló iratokat tételesen és
a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat;

c) az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetõleg egyéb nemzetközi
társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;

d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott,
adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól  szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket;

e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb
vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékû jogról és az adósságállományról  szóló dokumentumokat, 
a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített
szolgáltatás/elvégzett munka áll, azonban a szállító részérõl a számla kiállítására még nem került sor, valamint
a hatályos szerzõdéseket;

f) az átadott nem egészségügyi intézmények költségvetési helyzetérõl, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és
az elõzõ évi beszámolóról  szóló dokumentumokat.

IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza a nem egészségügyi intézmények teljes körét, valamint a megyei 
önkormányzat átadásra kerülõ vagyonát. Átadó és Átvevõ megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik
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a feladatok és vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a Megállapodás aláírását
követõen az átadásig keletkezõ jogokról és kötelezettségekrõl.

1. Az átadott intézmények köre:
a) A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú

melléklet tartalmazza.
b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
c) Társulásban mûködtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülõ intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan
részét képezõ mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:

1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok,
közalapítványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló
ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami
tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek,
perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában
kerül sor.

3. Az adott intézmény 2011. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat,
összegszerûen részletezve.

4. Az intézményi érvényes szerzõdésállományt, ezen belül a szerzõdés típusát (szállítói szerzõdések, megbízási
szerzõdések, lízingszerzõdések, hitel- és kölcsönszerzõdések, támogatási szerzõdések, bankszámlavezetésre és
kötvénykibocsátásra vonatkozó szerzõdések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon
megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.

5. Az intézmény Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó
folyamatban lévõ vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkezõ szerzõdésállományt, a 7. számú
mellékletben rögzített bontás szerint.

6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
7. Az intézménynél folyamatban lévõ peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, lízing) az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
melléklete szerint rögzített formában.

9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön rögzíteni
szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 10. számú
mellékletben szereplõ köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésõbb ………-ig
átadja Átvevõnek.

10. Az átadott ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és
problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendõ felújítások és beruházások, a folyamatban lévõ felújítások és
beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét.

11. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó

vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,

ba) a muzeális intézmények esetében az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális
javak felsorolásával,

bb) a könyvtárak esetében az állomány-nyilvántartásban nyilvántartott könyvtári állomány kimutatásával,
bc) a levéltárak esetében a törzskönyvben nyilvántartott állomány kimutatásával,

c) az átadásra kerülõ gépjármûvekkel a 11. számú mellékletben rögzített bontás szerint,
d) vagyoni értékû jogok (mérleg szerint),
e) szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülõ szabadalom és ipari minta, szerzõi védelemben

részesülõ szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülõ, de titkosság révén
monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).

12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
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13. A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az ahhoz tartozó pénzmaradványok
összegét intézményenként, a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesülésérõl  szóló, 2011. december 31-ei
fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.

15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb
kötelezettségeinek bemutatása a 14. számú mellékletben rögzített bontás szerint.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevõt jelen megállapodás aláírását követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja
a mûködõképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendõk (pl.: pénzügyi mûveletek, beszámolók,
elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerzõdések, kiírandó
közbeszerzések stb.) megtételérõl és határidejérõl.
Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésû ingatlanok kiadásainak
megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012.............–ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást
kötnek. Az Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok
tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelõjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem
más szervezettel történik.
Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai
hálózatok zavartalan mûködésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzõdések átadás-átvételérõl,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérõl,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek mûködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérõl.

2. Az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények, köre
Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás 15. számú mellékletében rögzített bontás szerint meg kell
határozni az átadás-átvételi eljárás alól kivételt képezõ intézmények körét.

3. Az Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel
kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai

1. A III. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik,
figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási idõszakban lévõ projektekre is.

2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,
miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.

4. A megyei önkormányzat vagyonának átadása
A Törvényben foglalt rendelkezések alapján az átadás-átvétel kiterjed a megyei önkormányzatnak az intézményekhez
nem kötõdõ valamennyi vagyonelemére, kivéve a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerinti vagyonelemeket.

V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az MNV Zrt. és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. január 1-jétõl számított 30
napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 1.  § (2) bekezdése
szerint állami vagyonnak minõsülõ vagyonra vonatkozóan.
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012.
január 1-jétõl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek a Nemzeti Földalapról  szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)
MNV Zrt. és Átvevõ rögzítik továbbá, hogy Átvevõ az állami vagyonnal  való gazdálkodásról  szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott határidõben köteles eleget tenni jelentéstételi
kötelezettségének.
Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték
állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevõ között közvetlenül
történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülõ vagyon nyilvántartásokban  való ki- és bevezetésének
dátuma 2012. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevõ kataszteri jelentése által  valósul meg.
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Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülõ társasági részesedések, mint állami
vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön
megállapodásban rögzítik.
A Nemzeti Földalapról  szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintõ szerzõdések esetében
az Átvevõ értesíti a szerzõdõ felet arról, hogy 2012. január 1-jét követõen a szerzõdés tárgyát képezõ földrészlet felett
a tulajdonosi (és így a szerzõdésbõl eredõ) jogokat a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet gyakorolja. (Amennyiben
a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)
Átadó tájékoztatja az Átvevõt minden olyan körülményrõl, veszélyrõl, illetve lehetõség számbavételérõl, amely
az adott nem egészségügyi intézmény mûködését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes
feladatellátáshoz szükséges további tényekrõl, körülményekrõl.
Átadó és Átvevõ kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggõ teendõket egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elõkészítésérõl.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
Átvevõ által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve
az eljárási cselekmények során jóhiszemûen, együttmûködve járnak el.
A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezõt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybõl .... példány az Átadót,
.... példány az Átvevõt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezetet illet meg.
......................, 2011. ..................„ .”

............................ ............................
megyei közgyûlés elnöke kormánymegbízott

átadó átvevõ

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részérõl:
........................................
A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részérõl:
........................................

1. számú melléklet

I. A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

2. számú melléklet

II. Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
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3.számú melléklet

III.  Társulásban mûködtetett költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

4. számú melléklet

IV. Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása
1. Intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

5. számú melléklet

1. For-profit gazdasági társaság neve: .............................
(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Székhelye:
4. Cégnyilvántartási száma:
5. Tulajdonosok köre:
6. Tulajdoni hányadok mértéke:
7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:
8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):
9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

2. Non-profit gazdasági társaság neve: .............................
(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Székhelye:
4. Cégnyilvántartási száma:
5. Tulajdonosok köre:
6. Tulajdoni hányadok mértéke:
7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:
8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):
9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

3. Közalapítvány, alapítvány neve: .............................
(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):
2. Alapítás dátuma:
3. Alapítás célja:
4. Székhelye:
5. Bírósági nyilvántartási száma:
6. Kuratóriumi tagok:
7. Döntési mechanizmus:
8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):
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15. számú melléklet

Az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények, vagyonelemek köre
1. A megyei önkormányzat hivatalának mûködéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon:
2. A megyei önkormányzat európai területi társulásban  való részvételéhez kapcsolódóan a vagyoni hozzájárulást alkotó

ingó és ingatlan vagyon:
3. Az Átadó és az Átvevõ megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyon:
4. A megyei önkormányzat hivatalának az átadás-átvételi eljárásból kivett pénzeszközei:

2. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelethez

„Pályázati adatlap
1. A pályázati eljárásban megjelölt intézményre vonatkozó adatok

Az intézmény neve:
Az intézmény típusa:

2. A pályázóra vonatkozó adatok

Pályázó neve:
A vezetõi megbízáshoz szükséges végzettsége:
A vezetõi megbízáshoz szükséges szakképzettsége/i:
A vezetõi megbízáshoz figyelembe vehetõ szakmai
gyakorlat idõtartama:
A vezetõi megbízáshoz szükséges pedagógus szakvizsga 
megléte, pedagógus szakvizsga által tanúsított
szakképzettség:

3. A pályázati eljárásra vonatkozó adatok

A pályázat közzétételének ideje
Nemzeti Közigazgatási Intézet

internetes oldala
Oktatási és Kulturális Közlöny Helyben szokásos mód

A pályázat beadásának
határideje

3.1. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése

Szülõk DÖK Nevelõtestület Egyéb

Dokumentáció átadásának
ideje
Véleménynyilvánítás ideje
Vélemény* **

*  támogatja .......%
** a nevelõtestület véleménye a pályázati programról és külön a pályázó személyérõl

4. A Központ javaslata

”
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3. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez

A kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait tartalmazó nyilvántartás adattartalma
Az Oktatási Hivatal a KIR honlapján az e melléklet szerinti adattartalommal készíti el és tartja karban a körzethatárokat
tartalmazó adatbázist. Az 1–2. pontban szereplõ adatokat az Oktatási Hivatal – a KIR-ben szereplõ adatokkal – tölti fel.
A 3. pontban szereplõ adatokat a kormányhivatal, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje
szolgáltatja.
Az adatbázis tartalmazza:

1. a kormányhivatalnak, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzõjének, fõjegyzõjének a hivatali elérhetõségeit:
a) a hivatal nevét, irányítószámát, település nevét, közterület címét,
b) a beküldõ felelõs személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, faxszámát, és
c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges kódokat.

2. a kötelezõ feladatellátásban közremûködõ óvodák és iskolák adatait:
a) az OM azonosító számot,
b) a feladatellátási helyek címeit,
c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges feladatellátási helyek kódszámait,
d) az ellátott feladatok típusait, intézményegységeket,
e) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges intézményegységek kódszámait.

3. Óvodai és iskolai körzethatárokkal kapcsolatban nyilvántartja az Oktatási Hivatal
a) a körzethatárokat megállapító fenntartói döntést tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot, annak számát, az elfogadás

idejét,
b) az adott intézményhez tartozó település rész körülhatárolásait és annak adatait (település nevét, irányítószámát,

közterület címét),
c) a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal összefüggõ statisztikai

adatokat.”

4. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1/A. mellékletében a Miskolc ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Mályi
Répáshuta
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sajóvámos
Szirmabesenyõ

készenléti illetékességi területe Alsózsolca
Bõcs
Gesztely
Hernádkak
Hernádnémeti
Onga
Sajóbábony
Sajósenye”
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2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1/A. mellékletében az Aszód ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Aszód ellátási illetékességi területe Aszód
Bag
Domony
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Verseg”

5. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1/B. mellékletében a Sajóbábony ellátási illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe
a következõ szöveg lép:

„Sajóbábony ellátási illetékességi területe Sajóbábony
Sajósenye”

A Kormány 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról 
és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról

A Kormány
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. és 4. alcím, 5. § (2) bekezdés, 18. § és 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában
a II. fejezet, a 7. alcím, a 24. § (1) bekezdés és 1. melléklet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,
a III. fejezet és a 24. § (2) bekezdés tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény
234. § b) pontjában,
a 17. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,
a 19. § és a 2. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés
b) pontjában,
a 21. és 22. §-a tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 25. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
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I. FEJEZET
A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

1. § (1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely
a) az épületek, építmények tûzvédelmi használati elõírásai, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos

követelmények alól eltérést engedélyezhet,
b) a beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,
c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tûzvédelmi létesítési és használati szabályok

betartását ellenõrzi,
d) a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)

20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,
e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tûzvédelmi kötelezettségeket,
f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tûzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtilthatja, ha

fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális
befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a
Tûzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett
tevékenységtõl kedvezõtlenül eltérnek,

fc) a tûz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos
tûzvédelmi elõírásokat, vagy a tûzjelzésre vagy tûzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem
ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtõl eltiltja,

g) a jogszabályban elõírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja.
(2) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:

területi szerv) jelöli ki, amely
a) lefolytatja a tûzvizsgálati eljárást,
b) tûzvizsgálati jelentést ad ki,
c) eljár a – (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – a tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ

oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárásokban,

d) a polgári repülõterek tekintetében az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott esetekben eljár,
e) a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások

megvalósítása során
ea) a beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,
eb) a jogszabályban rögzített tûzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárásokat lefolytatja,

f) a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott építmények beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeiben eljár,

g) azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és
kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körûen nem szabályozott.

(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban:
központi szerv) jelöli ki, amely
a) engedélyezi azon tûzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tûzvédelmi biztonságossági követelményeire

nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
b) az épületek, építmények tûzvédelmi létesítési elõírásai alól eltérést engedélyezhet,
c) a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásától eltérõ, de azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó mûszaki

megoldást elbírálja,
d) a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékûségérõl,
e) eljár a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti

tûzvédelmi szakértõi tevékenységekkel összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásokban,
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f) eljár a pirotechnikai termékekhez, tûzoltó készülékekhez, beépített tûzjelzõ- és oltó berendezésekhez, beépített
hõ- és füstelvezetõ rendszerekhez kötõdõ tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és
tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tûzvédelmi ügyeiben eljár,
h) a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások

megvalósítása során
ha) azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és

kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körûen nem szabályozott,
hb) az épületek, építmények tûzvédelmi használati és létesítési, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával

kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,
hc) a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásától eltérõ, de azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó

mûszaki megoldást elbírálja,
i) eljár a területi szerv tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezõi tevékenységével kapcsolatos

közigazgatási hatósági eljárásokban,
j) eljár az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett mûszaki megoldás jóváhagyására

indított eljárásban,
k) megállapítja a tûzoltó készülék karbantartó mûhelyek különbözõ tûzoltó készülék típusok karbantartására való

alkalmasságát.
(4) A tûzvédelmi hatóság az ügyfél kérelmére hatósági egyeztetést folytat le.

2. Másodfokú tûzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

2. § (1) A Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet
jelöli ki.

(2) A Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv
elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként eljárt.

3. Elsõ fokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságok

3. § (1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik –
a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

(2) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki
a) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások

megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,
b) a polgári repülõtereket érintõ közigazgatási hatósági eljárásokban,
c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:

ca) magas építmények,
cb) a 10 000 m2 összesített szint alapterületûnél nagyobb középmagas építmények,
cc) a 2000 fõnél nagyobb befogadóképességû mûvelõdési, kulturális rendeltetésû közhasználatú építmények,
cd) az 5000 fõnél nagyobb befogadóképességû sport rendeltetésû közhasználatú építmények,
ce) erõmûvek,
cf) fekvõbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas

építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
cg) metró és földalatti vasúti létesítmények,
ch) Országház, Országgyûlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.

(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei
vonatkozásában a központi szervet jelöli ki.
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4. Másodfokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságok

4. § (1) A Kormány másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi
szervet jelöli ki.

(2) A Kormány másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi
szerv járt el elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként.

5. Különös szabályok

5. § (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint közvetlen 
felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében az 1. § (1) bekezdés a)–g) pontja,
a (2) bekezdés a)–b) és g) pontja, a (3) bekezdés b)–c) pontja, valamint h) pont ha) alpontja vonatkozásában országos
illetékességgel elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, másodfokon országos illetékességgel
a honvédelemért felelõs miniszter jár el.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása,
valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében
– a tûzvédelmi elõírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek
engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – elsõ fokú tûzvédelmi
szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokon, országos
illetékességgel a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki.

6. § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a központi szervet jelöli ki
a) a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti

tûzvédelmi szakértõi tevékenység tekintetében,
b) a pirotechnikai termékekhez, tûzoltó készülékekhez, beépített tûzjelzõ- és oltó berendezésekhez, beépített hõ-

és füstelvezetõ rendszerekhez kötõdõ tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi
szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatban,

c) a területi szerv tekintetében a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezõi tevékenységgel
kapcsolatban.

(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a területi szervet jelöli ki – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével –
a tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek
tekintetében.

II. FEJEZET
A TÛZVÉDELMI BÍRSÁG

7. § (1) A tûzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tûzvédelmi
bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített
szabálytalanságok esetén a tûzvédelmi bírság kiszabása kötelezõ.

(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elõ, a tûzvédelmi bírságot ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok

összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tûzvédelmi bírság kiszabására elsõfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve –
a szabálytalanságot észlelõ tûzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság
adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tûzvédelmi hatósági ellenõrzésére
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult
a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.
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9. § (1) A tûzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetõjogi, illetve a polgári jogi felelõsség, valamint a tûzvédelmi
bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tûzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethetõ szabálytalanságok kivételével –
a tûzvédelmi bírságot kiszabó jogerõs határozat közlését követõ két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tûzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerõs határozatot – az 1. melléklet 37–40. sorában foglalt esetek kivételével –
statisztikai okokból, illetve a felügyeleti jogosítványok gyakorlásának elõsegítése céljából a központi szervvel is
közölni kell.

(4) A tûzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésrõl való tudomásszerzésétõl számított három
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.

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI, A LÉTESÍTMÉNYI TÛZOLTÓSÁGOK, AZ ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLETEK
SZAKTEVÉKENYSÉGET VÁLLALÓ TAGJAIRA VONATKOZÓ KÖTELEZÕ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

10. § Élet- és balesetbiztosítást kell kötni az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok készenléti jellegû szolgálatot,
illetve a tûzoltás irányítását ellátó tagjaira, a tûzoltó szakiskolában az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok
képzésen részt vevõ hallgatóira, a szaktevékenységet vállaló önkéntes tûzoltó egyesületek tûzoltásban, mûszaki
mentésben részt vevõ tagjaira.

11. § E fejezet alkalmazásában tûzoltás irányítását ellátónak kell tekinteni
a) az önkormányzati tûzoltóság tagjai közül: a tûzoltóparancsnokot, a parancsnokhelyettest, egységparancsnokot;
b) a létesítményi tûzoltóság tagjai közül: a tûzoltóparancsnokot és helyettesét.

12. § Az e fejezet alapján megkötött biztosítási szerzõdésnek ki kell terjednie legalább a tûzeseti beavatkozás, a mûszaki
mentés és az erre való felkészítés, illetve a készenléti jellegû szolgálat során bekövetkezett balesetre és halálesetre.

13. § A biztosítást
a) a tûzoltásban, mûszaki mentésben részt vevõ parancsnokokra, parancsnokhelyettesekre, egységparancsnokokra, 

a tûzoltási, mûszaki mentési szakterületen dolgozókra, a tûzoltó szakiskolában képzésen részt vevõ hallgatókra
szolgálati beosztásra szólóan;

b) a készenléti jellegû szolgálatot ellátók esetében a szolgálatban lévõ személyi állományra;
c) az önkormányzati tûzoltók esetében meghatározott létszámra vonatkozóan;
d) a szaktevékenységet vállaló önkéntes tûzoltó egyesületek tagjai esetében személyre szólóan;
e) a létesítményi tûzoltók esetében – a tûzoltóság fenntartójának döntése alapján – meghatározott létszámra vagy

személyre szólóan
kell megkötni.

14. § A biztosítási díjat a 13. § a)–d) pontjában foglaltak esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium, az e) pontban foglaltaknál a fenntartó köteles biztosítani. A szerzõdést a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium köti meg.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatálybalépés

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–14. §, a 16–22. §, a 24–25. §, az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.
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7. Átmeneti rendelkezések

16. § A tûzvédelmi bírságot a szabálytalanság észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni. Amennyiben a
szabálytalanság észlelésének, illetve a bírság kiszabásának idõpontjában különbözõ szabályozás volt érvényben
a tûzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabálytalanságot elkövetõ számára kedvezõbb jogi szabályozást kell
alkalmazni a tûzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.

8. Módosuló rendelkezések

17. § Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve hatáskörébe is tartozik, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a
bányakapitányság tûzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítmények tekintetében a bányakapitányság
hatáskörébe is tartozik.”

18. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 8/B. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a polgári repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének
engedélyezésére, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló
eljárásban]
„b) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szervét,”
[szakhatóságként jelöli ki.]

(2) A Korm. R. 8/B. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban]
„a) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervét, valamint”
[szakhatóságként jelöli ki.]

(3) A Korm. R. 8/C. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a jogellenes cselekmények megelõzését és felszámolását szolgáló Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti
Terv jóváhagyására irányuló eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy]
„b) a Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erõ- és
eszköz rendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének, elsõ fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét”
[szakhatóságként jelöli ki.]

(4) A Korm. R. 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sorának „Elsõ fokú eljárásban” oszlopában a „hivatásos önkormányzati
tûzoltóság, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér területén az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve” szöveg lép.

(5) A Korm. R. 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sorának „Másodfokú eljárásban” oszlopában a „Megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõváros és Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér területén az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerv”
szöveg lép.

19. § 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
4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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20. § (1) A
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 2. számú melléklet 1. Vízjogi engedély 11. sorában (Tûzvédelem), a 2. Általános
építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában (Tûzvédelem) és a 3. Útügyi építési
engedély 11. sorában (Tûzvédelem),

b) „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában
(Tûzvédelem), a 2. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 3. Vízjogi engedély 11. sorában
(Tûzvédelem),

c) „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Vízügyi hatósági engedély 12. sorában
(6. tûzvédelem), a 2. Környezetvédelmi engedély 12. sorában (6. tûzvédelem) és a 3. Építésügyi hatósági engedély
(kivéve útügyi beruházások) 12. sorában (6. tûzvédelem),

d) „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 2. számú melléklet 1. Vízügyi hatósági engedély 11. sorában (6. tûzvédelem) és a
2. Környezetvédelmi engedély 11. sorában (6. tûzvédelem)

a „Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(2) Az

a) 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 2. számú melléklet 1. Egységes környezethasználati
engedély 11. sorában (Lakosság életének védelme), a 2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában
(Tûzvédelem), a 3. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Vízjogi engedély 11. sorában
(Tûzvédelem),

b) az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 1. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 2. Vízjogi engedély 11. sorában (Tûzvédelem),

c) az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
2. számú melléklet 1. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 2. Vízjogi engedély 10. sorában
(Tûzvédelem),

a „Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(3) 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
2. melléklet 1. Vasúthatósági engedélyek 3. sorában (Tûzvédelem), a 2. Metróállomások építésügyi hatósági
engedélyei 3. sorában (Tûzvédelem), a 3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei
3. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei 3. sorában (Tûzvédelem)
a „Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

(4) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. Építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások 13. sorában (-tûzvédelem), a 2. Létesítési engedélyezési eljárás 3. sorában
(- tûzvédelem), 3. Vízjogi engedélyezési eljárás 11. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Elõzetes vizsgálati eljárás és
környezetvédelmi engedélyezési eljárás 9. sorában (Lakosság életének védelme) az „Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság” szöveg lép.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 146. szám 34667



21. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 15. sorának Elsõ fokon eljáró hatóság oszlopában,
b) 1. melléklet 17. sorának Elsõ fokon eljáró hatóság oszlopában,
c) 2. melléklet 6. sorának Elsõ fokon eljáró szakhatóság oszlopában
az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

22. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet D oszlop 7., 8., 9. és 11. sorában, továbbá a
2. melléklet B oszlop 3. sorában az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

(2) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 7., 8., 9. és 11. sorában, továbbá a
2. melléklet C oszlop 3. sorában a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szöveg lép.

23. § A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: 
„4. § (1) A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.
A katasztrófavédelmi kirendeltség ellátja a részére jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és
hatásköröket.”

9. Hatályát vesztõ rendelkezések

24. § (1) Hatályát veszti a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti a tûzoltóság tagjaira vonatkozó kötelezõ élet- és balesetbiztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm.

rendelet.
(3) Hatályát veszti a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes

szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet.

25. § (1) Hatályát veszti
a) a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
Másodfokon eljáró hatóság oszlop 16. sorában és az 1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop 18. sorában,

b) a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,

c) 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 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,

d) 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 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,

e) 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
1. melléklet D oszlop 14. sorában és az 1. melléklet D oszlop 15. sorában,

f) 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
1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop 18. sorában és 1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop
19. sorában,
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g) 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 1. melléklet E oszlop 18. sorában és az 1. melléklet E oszlop 19. sorában

a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Tûzvédelmi szabálytalanság
Tûzvédelmi bírság legkisebb

mértéke /Ft/
Tûzvédelmi bírság

legnagyobb mértéke /Ft/

1. Tûzvédelmi elõírás megszegése, ha az tüzet
idézett elõ

100 000 1 000 000

2. Tûzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet
idézett elõ és az oltási tevékenységben a
tûzoltóság beavatkozása is szükséges 

200 000 3 000 000

3. Tûzvédelmi szabály megszegése, ha azzal
közvetlen tûz vagy robbanásveszélyt idéztek elõ

100 000 1 000 000

4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
leszûkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

30 000/kijárat 45 000/kijárat

5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
leszûkítése oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

60 000/kijárat 90 000/kijárat

6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
lezárása, leszûkítése oly módon, hogy a menekülõ
számára az nem szüntethetõ meg azonnal 

200 000/kijárat 300 000/kijárat

7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
lezárása, leszûkítése oly módon, hogy a menekülõ
számára az nem szüntethetõ meg azonnal 

300 000/kijárat 400 000/kijárat

8. Kiürítésre figyelembe vett közlekedõn, folyosón
éghetõ anyagok, tárgyak elhelyezése a
tûzvédelmi hatóság engedélye nélkül 

60 000/közlekedõ 100 000/közlekedõ

9. Az I. fokú tûzvédelmi hatósággal történt
egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett
közlekedõn, folyosón éghetõ installációk,
dekorációk, szõnyegek, falikárpitok, továbbá
egyéb éghetõ anyagoknak az elhelyezéssel
érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál
nagyobb mértékû részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és biztonsági jelek
kivételével) 

100 000 1 000 000

10. A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám
túllépése

100 000 3 000 000

11. Jogszabály, vagy hatóság által elõírt, a tûz- vagy
füstszakasz határon beépített tûz- vagy füstgátló
mûszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása,
mûködésének akadályoztatása

60 000 200 000

12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tûzoltási
felvonulási út, terület maradéktalanul nem
biztosított 

50 000 1 000 000
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Tûzvédelmi szabálytalanság
Tûzvédelmi bírság legkisebb

mértéke /Ft/
Tûzvédelmi bírság

legnagyobb mértéke /Ft/

13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás
hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

50 000 1 000 000

14. Tûzoltóság beavatkozásának akadályozása 30 000 2 000 000
15. A létesítményi, továbbá az önkormányzati

tûzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy
hatósági határozatban rögzített, a létszámra,
illetve képzésre vonatkozó elõírások megszegése

100 000/a kötelezõ
legkisebb létszámból

hiányzó vagy
kiképzetlen személy

16. Tûzoltókészülék készenlétben tartásának,
karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító
jármûvek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya 50 000/készülék
– karbantartás hiánya 30 000/készülék

17. Jogszabály vagy hatóság által elõírt beépített
tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés készenlétben
tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, mûködésének akadályozása, ha a védett
tér
a)      legfeljebb 100 m2 alapterületû: 100 000/rendszer 400 000/rendszer
b)     101–500 m2 alapterületû: 200 000/rendszer 1 000 000/rendszer
c)      500 m2 feletti alapterületû: 400 000/rendszer 2 000 000/rendszer

18. Tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés központjának
jogszabály vagy hatóság által elõírt állandó
felügyelet, közvetlen tûzátjelzés hiánya

150 000/rendszer 1 500 000/rendszer

19. Jogszabály vagy hatóság által elõírt beépített
tûzjelzõ vagy tûzoltó eszköz, felszerelés, készülék,
berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés
kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak
észlelése óta több mint 8 nap eltelt.

60 000 1 000 000

20. Jogszabály vagy hatóság által elõírt tûzoltó
technikai eszköz, felszerelés, készenlétben
tartásának, karbantartásának, ellenõrzésének,
felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt
javításának, nyomáspróbájának hiánya

40 000 1 000 000

21. Jogszabály vagy hatóság által elõírt oltóanyag
beszerzésének, készenlétben tartásának
elmulasztása

30 000 1 000 000

22. Tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
érvényes tûzvédelmi szakvizsga nélküli végzése,
közvetlen irányítása

100 000/fõ

23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tûzvédelmi
szakvizsga oktatásszervezõi tevékenységért,
illetve tûzvédelmi szakvizsgabizottságban
tagként, elnökként való közremûködésért 

100 000/eltiltott fõ

24. Tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
mûszaki követelménytõl eltérõ végzéséért
(természetes személy vagy gazdasági társaság)

100 000 1 000 000

25. Tûzvédelmi tervfejezet tûzvédelmi szakértõ vagy
tûzvédelmi tervezõ nélküli készítése, a tervezõi-,
szakértõi név hiánya, jogosultság számának, saját
kezû aláírásának hiánya 

100 000 1 000 000

26. Ha a felelõs tervezõ, a tûzvédelmi szakértõ, a
kivitelezõ, a felelõs mûszaki vezetõ vagy a
tûzvédelmi tervezõ valótlan nyilatkozatot adott

60 000 1 000 000
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Tûzvédelmi szabálytalanság
Tûzvédelmi bírság legkisebb

mértéke /Ft/
Tûzvédelmi bírság

legnagyobb mértéke /Ft/

27. Ha a munkáltató az új munkavállalók tûzvédelmi
oktatásáról, illetve – amennyiben tûzvédelmi
szabályzat készítésére kötelezett – a tûzvédelmi
szabályzat megismertetésérõl a munkába
lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és 
a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap
eltelt

100 000/munkavállaló

28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlõdõ vagy
a tûzvédelmi hatóság által elõírt soron kívüli
tûzvédelmi oktatásáról, illetve a tûzvédelmi
szabályzat megismertetésérõl a jogszabályban
vagy a tûzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli
oktatást elõíró határozatban rögzített határidõre
– igazolt módon – nem gondoskodott
és a határidõ óta több mint 15 nap eltelt 

100 000/munkavállaló

29. Ha az üzemeltetõ a fokozottan tûz- és
robbanásveszélyes („A”), a tûz- és
robbanásveszélyes („B”), valamint a tûzveszélyes
(„C”) tûzveszélyességi osztályba tartozó
létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt
megállapodással, megbízással dokumentálva –
megfelelõ szervezettel, illetve tûzvédelmi
szakképesítéssel rendelkezõ személlyel vagy
szolgáltatás igénybevételével a létesítmény
tûzvédelmérõl

100 000 500 000

30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a
jogszabály által elõírt tûzvédelmi szabályzatot
nem készítik, készíttetik el

60 000 250 000

31. Ha a külön jogszabályban kötelezettek tûzvédelmi 
szabályzatából jogszabályban elõírt kötelezõ
tartalmi elem hiányzik, vagy a tûzvédelmi
helyzetre kiható változást nem tartalmazza

60 000 200 000

32. Ha az építményben raktározott, tárolt anyag,
termék mennyisége meghaladja a vonatkozó
jogszabályban megengedett tûzterhelési
értékeket

60 000 2 000 000

33. A kötelezõ idõszakos villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálat hiánya

100 000/rendszer 1 000 000/rendszer

34. A kötelezõ idõszakos villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálati minõsítõ iratban feltárt
– tûzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó
jelzéssel ellátott – hibák igazolt
megszüntetésének hiánya 

50 000/rendszer 300 000/rendszer

35. Ha az erdõgazdálkodó a jogszabály által elõírt
erdõ-tûzvédelmi tervet vagy egyszerûsített
erdõ-tûzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

60 000 130 000

36. A településen vagy a létesítményben a tûzoltást
befolyásoló változások bejelentésének
elmulasztása az állandó készenléti jellegû
szolgálatot ellátó hivatásos tûzoltóság vagy
önkormányzati tûzoltóság, illetve az érintett
létesítményi tûzoltóság felé

30 000 1 000 000

37. Ha a bejelentés köteles szolgáltatási
tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen végezte

100 000 1 000 000
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Tûzvédelmi szabálytalanság
Tûzvédelmi bírság legkisebb

mértéke /Ft/
Tûzvédelmi bírság

legnagyobb mértéke /Ft/

38. A tûzoltó technikai termék forgalmazásának,
javításának, ellenõrzésének, felülvizsgálatának,
karbantartásának a jogszabályban, tûzvédelmi
mûszaki követelményben és a tûzvédelmi
hatósági engedélyben foglaltaktól eltérõ módon
történõ végzése vagy ezen tevékenység során a
termékek mûködõképességének veszélyeztetése

100 000 1 000 000

39. Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez
kötött tûzoltó-technikai termék forgalmazásához
nem kérték meg a hatóság engedélyét

300 000 3 000 000

40. Egyéb tûzvédelmi jogszabályban vagy a
tûzvédelmi szabályzatokban foglalt elõírások,
továbbá a tûzvédelmi szabványok elõírásainak
megszegése esetén

20 000  60 000

2. melléklet a  259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 2. sorának felvezetõ szövege, valamint a) és b) pontja
helyébe a következõ mezõk lépnek:

(Szakvélemény adására feljogosított szervek)

A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés
(vizsgálat) megjelölése

A szakvélemény adására feljogosított szervezet

2. „Tûzvédelemmel kapcsolatos szakkérdés Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok”
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A Kormány 260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) helyi termelõi piac: a kereskedelemrõl szóló törvényben meghatározott fogalom.”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell alkalmazni a helyi termelõi piacok esetében a 2. § (3) és (4) bekezdését, a 7. §-t, valamint a 8. § (2) és
(3) bekezdését.”

2. § Az R. 2. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyidejûleg 300 fõnél nagyobb befogadó képességû vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren
tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejûleg résztvevõk létszáma az 1000 fõt várhatóan meghaladja,
a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetõje köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit
súlyosan veszélyeztetõ vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac
biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltetõ a vásár, piac mûködését felfüggeszti.
(4) A biztonsági terv tartalmazza:
a) a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
b) szabadtéri vásár, piac esetén az idõjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Kormány
a) a b) pontban meghatározottak kivételével e rendelet, a Kertv. 6/A. §-ának (1) és (2) bekezdése és – a helyi termelõi
piacokra vonatkozó rendelkezések kivételével – 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv.
9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a kistérségekrõl szóló külön jogszabályban meghatározott
kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: kistérségi
jegyzõ),
b) a 4/B. §-ban foglaltak tekintetében és a helyi termelõi piacokkal összefüggésben e rendelet, a Kertv. 6/A. §
(3) bekezdése és – a helyi termelõi piacokra vonatkozó rendelkezések tekintetében – 6/G. § c) pontja, valamint
e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként,
továbbá a Szolgtv. tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a helyi termelõi piac helye szerint
illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: települési jegyzõ)
jelöli ki.
(2) A vásár vagy a piac üzemeltetését – a helyi termelõi piacok kivételével – a vásár vagy piac helye szerint illetékes
kistérségi jegyzõ engedélyezi.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap. A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg
a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A jegyzõ a nyilvántartást az
önkormányzat honlapján – amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik – közzéteszi.”

4. § Az R. a következõ 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) A helyi termelõi piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes
települési jegyzõnél kell bejelentenie.
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(2) A fenntartónak a helyi termelõi piac üzemeltetésére irányuló bejelentése – a Szolgtv.-ben meghatározottakon
túl – tartalmazza:
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi
számát,
c) az üzemeltetõ nevét, címét, székhelyét,
d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
e) a helyi termelõi piac címét, helyrajzi számát,
f) a területhasználatának jogcímét,
g) a piac nyitva tartási idejét.
(3) A települési jegyzõ a helyi termelõi piacot nyilvántartásba veszi. A települési jegyzõ által vezetett nyilvántartás
nyilvános. A jegyzõ a nyilvántartást az önkormányzat honlapján – amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik –
közzéteszi.
(4) A települési jegyzõ által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl – tartalmazza a fenntartó által a (2) bekezdés alapján megadott adatokat.
(5) A települési jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt
megküldi:
a) a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi, fõvárosi kerületi népegészségügyi intézetének,
b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának, valamint
növény- és talajvédelmi igazgatóságának,
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelõségének,
d) a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak,
e) az illetékes rendõrkapitányságnak és
f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
(6) A helyi termelõi piac fenntartója a (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat
haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzõnek. A települési jegyzõ a változást a nyilvántartásba bejegyzi.”

5. § Az R. a következõ 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § (1) Ha a helyi termelõi piac üzemeltetéséhez a forgalmazott termékekre tekintettel külön hatóság engedélye
(a továbbiakban: külön engedély) szükséges, és az ügyfél – a bejelentés köteles helyi termelõi piac üzemeltetésére
irányuló szándékára vonatkozó bejelentésének benyújtásával egyidejûleg – a külön engedély iránti kérelmet a 4/B. §
(1) bekezdése szerinti települési jegyzõhöz nyújtja be, a települési jegyzõ a külön engedély kiadására irányuló
eljárásban közremûködõ hatóságként jár el.
(2) A közremûködõ hatóság a kérelmet továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ illetékes
hatósághoz.
(3) A közremûködõ hatóság az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra – az
igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel.
A közremûködõ hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.
(4) Az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg – a külön engedély kiadására hatáskörrel
rendelkezõ illetékes hatóságnál is teljesítheti a helyi termelõi piac bejelentését és a bejelentésért fizetendõ illeték
megfizetését. A külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság a bejelentést a Szolgtv. 23. §-a
szerinti intézkedések megtétele érdekében haladéktalanul továbbítja a települési jegyzõnek.”

6. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. §-ának (11) bekezdésében, illetve a Jöt. 67. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.”

7. § Az R. 6. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A helyi termelõi piac üzemeltetõje a piacon árusító kistermelõ
a) nevérõl és címérõl,
b) gazdasága, illetve a termelés és elõállítás helyérõl,
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c) regisztrációs számáról, és
d) által árusított termékekrõl
napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megõrizni és az ellenõrzõ hatóság kérésére bemutatni.”

8. § Az R. 9. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben elõírt feltételek meglétét
a települési és a kistérségi jegyzõ a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenõrzi. A települési
és a kistérségi jegyzõn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok mûködésére, az ott végzett kereskedelmi 
tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az
engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt
hatáskörükben eljárva jogosultak ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelõségét a vásár, piac helyszíne
szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenõrizni.
(4) A települési és a kistérségi jegyzõ a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az engedélyt
visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja, és a vásárt, piacot bezáratja és a nyilvántartásból törli, ha
a) az engedély kiadásának, vagy a nyilvántartásba vételnek a feltételei már nem állnak fenn,
b) a vásár, piac megszûnik,
c) a vásár, piac mûködése a jogszabályban elõírt feltételeknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a (3) bekezdésben
meghatározott hatóságok felszólítása ellenére sem felel meg.
(5) A kistérségi jegyzõ és a települési jegyzõ az engedély megadásáról, az engedély (4) bekezdés szerinti
visszavonásáról, illetve a tevékenység folytatásának megtiltásáról szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben
megjelölt hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjével,
rendõrkapitánysággal közli. A kistérségi jegyzõ és a települési jegyzõ a helyi termelõi piac nyilvántartásba vételérõl,
a nyilvántartás adatainak 4. § (7) bekezdése vagy 4/B. § (6) bekezdése szerint bejelentett változásáról értesíti
a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokat, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõjét és rendõrkapitányságot. A (4) bekezdés alapján hozott, az engedély visszavonásáról, illetve a tevékenység
folytatásának megtiltásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes
körzetközponti jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni kell.”

9. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”, az R. 2. § (1) bekezdésében
a „vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik” szövegrész helyébe a „vagy
amely vásár rendezése, helyi termelõi piac mûködése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik” szöveg
lép.

(2) Az R. 4. § (4)–(6) bekezdésében, a 4/A. § (2), (3), (4) és (6) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „kistérségi
jegyzõ” szöveg, a 4. § (7) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „kistérségi jegyzõt” szöveg, a 4/A. §
(5) bekezdésében a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „kistérségi jegyzõnek” szöveg, a 8. § (1) bekezdésében a „jegyzõ” 
szövegrész helyébe a „települési és a kistérségi jegyzõ a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva”
szöveg lép.

10. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. 

11. § E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá 
az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában, valamint a 40.  § tekintetében a közúti
közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a 41.  § tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló
1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.  § (1) A rendelet hatálya
a) a Magyarország területén belföldi forgalomban és nemzetközi forgalomban

aa) díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási
tevékenységre (a rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: közúti közlekedési szolgáltatás),

ab) saját számlás közúti áruszállításra, és
ac) autóbusszal végzett saját számlás személyszállításra,

valamint az ilyen tevékenységet végzõ természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre, továbbá
b) a Magyarországon székhellyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  §

c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által Magyarország
területén kívül nemzetközi forgalomban végzett közúti közlekedési szolgáltatásra

terjed ki.
(2) A nemzetközi forgalomban végzett közúti közlekedési szolgáltatásra e rendelet rendelkezései csak annyiban

alkalmazhatóak, amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik.
(3) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az autómentési szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet díj ellenében

végzett közúti árutovábbítási tevékenységére a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya – a 13.  § (2)–(3) bekezdésben, a 18.  § (1) bekezdésben, a 19.  § (3) bekezdésben,

a 20.  §-ban, valamint a 33.   (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – a postai küldeménynek a postáról  szóló
törvény alapján postai szolgáltatásnak minõsülõ továbbítására, szállítására.

2. Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. autóbusszal díj ellenében végzett belföldi személyszállítás: az személyszállítás, amelynél a személyszállítás

megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, és utas csak Magyarország területén
szállhat fel az autóbuszra és csak ott szállhat le arról;

2. autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél
2.1. a személyszállítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de az utazás során 

Magyarország területén kívül az autóbuszra utas szállhat fel, vagy arról utas szállhat le,
2.2. az utas-szállítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
2.3 az utas-szállítás megkezdésének a helye is és befejezésének a helye is Magyarország területén kívül van, de

az utazás során Magyarország területén az autóbuszra utas szállhat fel vagy arról utas szállhat le;
3. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás: személyek ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy

3.1. a szállítást végzõ a tulajdonában lévõ, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott idõtartamra bérelt
autóbusszal végzi a szállítást, és

3.2. az autóbuszt a szállítást végzõ üzemeltetõ, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti;
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4. bérelt teherjármû: az a teherjármû, amely nincs a bérlõ tulajdonában, de amelyet a bérlõ – a teherjármûre
(jármûvezetõ nélkül) a bérbeadóval meghatározott idõtartamra kötött bérleti szerzõdés, lízingszerzõdés vagy
a teherjármû használatát térítés ellenében lehetõvé tevõ egyéb szerzõdés alapján – díj ellenében végzett közúti
árutovábbítás vagy saját számlás áruszállítás céljára kizárólagosan használhat,

5. díj ellenében végzett közúti árutovábbítás: a teherjármûvel végzett közúti árufuvarozás, teherjármûnek
jármûvezetõvel együtt díj ellenében történõ – a közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl  szóló jogszabályban
meghatározottak szerinti – rendelkezésre bocsátása, valamint a teherjármûvel díj ellenében végzett vontatás;

6. díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás: az a díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, amelynél
az árutovábbítás
6.1. megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország

területén kívül a teherjármûre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy
6.2. megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
6.3. megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás

során az azt végzõ teherjármû érinti Magyarország területét is;
7. gazdálkodó szervezet szakmai irányítását ellátó személy: az a személy, aki ténylegesen és folyamatosan szervezi

és irányítja a gazdálkodó szervezet közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységét;
8. gazdálkodó szervezet székhelye: az a helység (és ezen belül az a hely), ahol a gazdálkodó szervezetet

megalapítják; az alapítást követõ változás esetén a gazdálkodó szervezet székhelye az a helység (és ezen belül
az a hely), amelyet az erre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban székhelyként megneveznek;

9. jármû tárolása: a teherjármû és az autóbusz (a továbbiakban együtt: jármû) elhelyezése az e célból kijelölt helyen
arra az idõszakra, amely alatt a jármûvel az 1.  § (1) bekezdés aa) – ac) pontjaiban meghatározott tevékenységet
nem végzik, kivéve az e tevékenységek folytatása között a belföldi székhelyû üzembentartó esetén 7 órát, külföldi
székhelyû üzembentartó esetén 24 órát meg nem haladó idõtartamú várakozást;

10. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás: menetrend alapján díj ellenében végzett személyszállítási
szolgáltatás, amelyet az utazási feltételek megtartásával bárki igénybe vehet;

11. különjárati személyszállítás: személyek – megrendelõ vagy szolgáltató által összeállított – csoportjának
autóbusszal díj ellenében végzett nem menetrend szerinti szállítása;

12. menetrend szerinti személyszállítás: autóbusszal menetrend alapján díj ellenében végzett személyszállítás;
13. ömlesztett áru: részecskékbõl, szemcsékbõl, vagy nagyobb anyagdarabokból, illetve ezek kombinációjából álló

anyag, amelyet tömegben, rendezetlenül és csomagolás nélkül raknak fel az azt továbbító teherjármû
rakfelületére;

14. saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak teherjármûvel végzett szállítása, ha a
14.1. a szállított áru vagy más dolog a szállítást végzõ tulajdona, vagy azt a szállítást végzõ megvette, eladta,

bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végzõ által elõállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett,
feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzõhöz
beszállítása, vagy a szállítást végzõtõl  való elszállítása, a szállítást végzõ saját céljaira, és a szállítást végzõ
által üzemben tartott vagy bérelt teherjármûvel végzik a szállítást;

14.2. a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt teherjármûvel tagja vagy a vele
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy
az egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi;

15. teherjármû: a tehergépjármû, továbbá a mezõgazdasági vontató, a lassú jármû, a mezõgazdasági vontatóból,
valamint a lassú jármûbõl és általuk vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló jármûszerelvény;

16. tehergépjármû: a tehergépkocsi, a vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen jármûbõl és
az általa vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló jármûszerelvény;

17. üzembentartó: a jármûvet hatósági jelzéssel ellátó ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett
üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos; a 32.  § szerinti szerzõdés esetén
üzembentartó a bérlõ, illetve a használatba vevõ.

(2) A közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás közúti áruszállítási és az autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítási tevékenységnek részét képezi az árutovábbítás, az áruszállítás vagy a személyszállítás érdekében
a jármûvel rakomány vagy utas nélkül megtett út is.
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3. Közös rendelkezések

3.  § (1) Magyarország területén belföldi forgalomban – ide nem értve az 1072/2009/EK rendeletben és az 1073/2009/EK
rendeletben meghatározott kabotázs-forgalmat –
a) 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû teherjármûvel díj ellenében végzett közúti

árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel,
b) 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû teherjármûvel saját számlás közúti áruszállítás

közúti áruszállítási igazolvánnyal,
c) autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti személyszállítási engedéllyel,
d) autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal
végezhetõ.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely – akár csak részben is – 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegû teherjármûvel végzi díj ellenében a közúti árutovábbítási tevékenységet, a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási tevékenységéhez használt minden teherjármûve tekintetében e rendeletnek a 3,5 tonnát meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegû teherjármûvel végzett tevékenységre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) Nincs szükség engedélyre a következõ tevékenységek végzéséhez:
a) sérült vagy mûszaki hibás jármûvek továbbítása,
b) gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy

egyéb közveszély  miatt szükséges sürgõs szállítása.

4.  § (1) Magyarország területét érintõ nemzetközi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítás, valamint saját
számlás közúti áruszállítás az adott tevékenységre vonatkozó,
a) az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti– nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel

(a továbbiakban: árutovábbítási közösségi engedély),
b) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély),

vagy
c) a teherjármûre kettõ vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel
végezhetõ.

(2) Magyarország területét érintõ nemzetközi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítás, valamint
autóbusszal saját számlás személyszállítás az adott tevékenységre vonatkozó
a) az EGT-tagállam (a továbbiakban: tagállam) által

aa) nemzetközi közúti személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében foglaltak szerint kiadott
közösségi engedéllyel (a továbbiakban: személyszállítási közösségi engedély), vagy az 5. cikkének
(5) bekezdésében foglaltak szerint kiadott közösségi igazolvánnyal,

ab) menetrend szerinti nemzetközi személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint
kiadott engedéllyel;

b) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról  szóló (INTERBUS) megállapodás
(a továbbiakban: INTERBUS megállapodás) alapján kiadott engedéllyel (a továbbiakban: INTERBUS engedély);

c) kettõ vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel vagy igazolvánnyal
végezhetõ.

5.  § Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet Magyarország területén kívül közúti közlekedési 
szolgáltatást abban az esetben végezhet, ha – a 3.  §-ban megjelölt közúti árutovábbítási engedélyen vagy közúti
személyszállítási engedélyen felül – rendelkezik az adott tevékenység végzésére jogosító
a) az 1072/2009/EK rendelet 2. cikke 2. pontja szerinti nemzetközi közúti árutovábbítás esetén árutovábbítási

közösségi engedéllyel;
b) a CEMT engedély érvényességi területén díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás esetén

a tehergépjármûvére kiadott CEMT engedéllyel;
c) az autóbusszal díj ellenében végzett, az 1073/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó és a 2. cikke 1. pontjában

megjelölt nemzetközi személyszállítás esetén – az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében és
(5) bekezdésében foglaltak kivételével –
ca) személyszállítási közösségi engedéllyel, vagy
cb) 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel;
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d) az INTERBUS megállapodás alkalmazási területén autóbusszal végzett különjárati személyszállítás esetén
az autóbuszra kiadott INTERBUS engedéllyel;

e) kettõ vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alkalmazási területén végzett közúti közlekedési szolgáltatás
esetén a jármûre az adott egyezmény alapján kiadott engedéllyel.

6.  § Az e rendeletben foglaltak megtartásáért – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a közúti közlekedési
szolgáltatáshoz, a saját számlás közúti áruszállításhoz, illetve az autóbusszal végzett saját számlás személyszállításhoz
használt jármû üzemben tartója a felelõs.

II. FEJEZET
A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI

4. Általános szabályok

7.  § Az 1071/2009/EK rendeletnek, valamint az e rendelet 8–23. §-ainak a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási
tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan gazdálkodó szervezetre, amely – a teherjármû
megengedett legnagyobb sebességének a mértékétõl függetlenül – 3.5 tonnát meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegû teherjármûvel akár belföldi, akár nemzetközi forgalomban díj ellenében közúti
árutovábbítási tevékenységet végez.

8.  § (1) Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység csak a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhetõ.
(2) A közlekedési hatóság a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet részére

a) az – akár csak részben is – 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû teherjármûvel díj
ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre közúti árutovábbítási engedélyt,

b) az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre közúti személyszállítási engedélyt
ad ki.

(3) A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt és a közúti személyszállítási engedélyt (a továbbiakban
együtt: tevékenységi engedély) – továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat – a gazdálkodó szervezet kérelmére
adja ki, abban az esetben, ha a kérelmezõ megfelel az 1071/2009/EK rendeletben, továbbá az e rendeletben foglalt
feltételeknek.

(4) A közlekedési hatóság ügyintézési határidejét az 1071/2009/EK rendelet 11. cikk (3) bekezdése tartalmazza.
(5) A kiadott engedélyek, engedély-kivonatok másnak át nem adhatók.

9.  § (1) A gazdálkodó szervezet abban esetben felel meg a jó hírnév 1071/2009/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott követelményének, ha – a gazdálkodó szervezet mellett – a vezetésére (ügyvezetésére) jogosult
személy (a továbbiakban: vezetõ), a szakmai irányító, az egyéni vállalkozó, valamint – egyszemélyes gazdasági
társaság esetén – a gazdasági társaság tulajdonosa is megfelel ennek a követelménynek.

(2) A jó hírnév követelménye a jó hírnévre alkalmasságot megszüntetõ cselekmény (1071/2009/EK rendelet 6. cikk)
elkövetését megállapító határozat jogerõre emelkedését, illetve a jó hírnévre alkalmasságot megszüntetõ esemény
bekövetkezését követõ egy év leteltéig nem teljesül.

(3) Nem felel meg a jó hírnév követelményének az
a) a gazdálkodó szervezet, amely a közúti közlekedési szolgáltatás végzésére jogosultságát a 17.  § (4) bekezdés

a)–e) vagy g) pontjában foglaltak  miatt elvesztette,
b) aki egyéni vállalkozói jogosultságát a 17.  § (4) bekezdés a)–e) vagy g) pontjában foglaltak  miatt elvesztette,
c) aki vezetõ vagy szakmai irányító volt olyan közúti közlekedési szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezetnél,

amelynek fizetésképtelenségét, valamint a fizetõképtelenségért a vezetõ vagy a szakmai irányító felelõsségét
a bíróság jogerõsen megállapította,

d) aki vezetõ, szakmai irányító vagy – egyszemélyes gazdasági társaság esetén – tulajdonos volt olyan gazdálkodó
szervezetnél, amelynek az engedélyét (ideértve a korábban kiadott belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozói
engedélyt is), illetve közúti személyszállítási engedélyét a közlekedési hatóság a 17.  § (4) bekezdés a)–e) vagy
g) pontjában foglaltak  miatt visszavonta.
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(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kizáró okként a jogosultság elvesztését, a fizetésképtelenséget megállapító bírósági
határozat, illetve az engedély visszavonását megállapító hatósági határozat jogerõre emelkedését követõ öt éven
keresztül kell figyelembe venni.

(5) Amennyiben a jó hírnév követelményét nem magyar állampolgárnak kell teljesítenie, a jogosultság elvesztését követõ
ötévi idõtartamon belül kizáró oknak kell tekinteni azt is, ha az engedélyt kiadó ország hatósága az engedélyes hibája
 miatt a közúti közlekedési szolgáltatás végzésére  való jogosultságát visszavonta.

10.  § (1) A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési
hatóság által e célra szervezett vagy engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követõen eredményes írásbeli és 
szóbeli vizsgát tesz. A tananyag és vizsgaanyag témaköreit, valamint a vizsgával kapcsolatos követelményeket
az 1071/2009/EK rendelet I. melléklete, a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket jelen rendelet
3. melléklete tartalmazza.

(2) A sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó a megszerezhetõ összes pontszámnak legalább a 60%-át elérje, továbbá
valamennyi vizsgatárgyból megszerezze az ott elérhetõ pontszámoknak legalább az 50%-át. Sikertelen vizsga esetén
a vizsgázó a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlõ vizsgát tehet.

(3) A vizsga helyét és idõpontját, valamint a vizsgabiztosokat a közlekedési hatóság jelöli ki. A vizsgáról jegyzõkönyvet kell 
készíteni. Sikeres vizsga esetén a vizsgázó számára a képesítésérõl, a végzett szaktanfolyam és a vizsga jellegétõl
függõen, az 1071/2009/EK rendelet III. mellékletben meghatározottak szerinti – árufuvarozó szakmai irányítói,
személyszállító szakmai irányítói – bizonyítványt (a továbbiakban: szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány) kell
kiadni. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány igazolja a szakmai irányítói képesítés megszerzését.

(4) A szakmai irányítói képesítést szaktanfolyami képzés nélkül szerezhet az a személy, aki hitelt érdemlõen bizonyítja,
hogy 2009. december hó 4. napját megelõzõen folyamatosan tíz éven keresztül szakirányú szakmai vezetõ
beosztásban dolgozott közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végzõ, Magyarország területén székhellyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezetnél. A vizsgára a (2)–(3) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Részleges felmentést kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az elõírt szakismeretek elsajátítását
az e rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti szakirányú felsõfokú képesítésrõl kiállított okirattal igazolja.

(6) A szakmai irányító személyének alkalmatlanná válása, vagy a szakmai irányító személyében bekövetkezõ változás
esetén a gazdálkodó szervezet legfeljebb hat hónapig mûködhet szakmai irányító nélkül. Ez a határidõ a szakmai
irányító elhalálozása vagy munkaképességének elvesztése esetén három hónappal meghosszabbítható.
Az engedélyezett határidõ lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a szakmai alkalmasság feltételének
meglétét.

(7) A szakmai irányítók részére továbbképzést szervezni a közlekedési hatóság engedélye alapján lehet. A továbbképzés
célja a szabályozásban idõközben bekövetkezett változások megismertetése. A továbbképzést követõ vizsgáztatást
a közlekedési hatóság végzi, az elõírt vizsgakötelezettségek sikeres teljesítésérõl a közlekedési hatóság igazolást
(továbbiakban: továbbképzési igazolás) ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak
– a tíz évnél nem régebben kiállított – továbbképzési igazolással együtt érvényes. A továbbképzés tan- és
vizsgakövetelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

11.  § (1) A gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító lehet a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, tagja, alkalmazottja,
megbízottja, illetve az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy.

(2) A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint
kijelölt személy – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai
irányítói tevékenységet.

(3) Ugyanaz a kijelölt személy legfeljebb két gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányító tevékenységet, ha
ezeknek a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy
tevékenysége kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak összesen
legfeljebb ötven jármû tekintetében lehet szakmai irányító.

12.  § (1) A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelõ, ha
a) a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet 7. cikkének

(1) bekezdésében meghatározott tõkeerõvel rendelkezik, és
b) a kérelem benyújtásának idõpontjában az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint –

köztartozásmentes adózónak minõsül.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni olyan gazdálkodó szervezet esetén, amely kizárólag mezõgazdasági
vontatót, lassú jármûvet és azokhoz kapcsolt pótkocsit üzemeltet.

(3) A megfelelõ pénzügyi helyzet az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával,
vagy vagyoni biztosíték igazolásával tanúsítható.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelrõl  szóló törvény alapján készített beszámolója
– beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás – alapján kell tanúsítania az (1) bekezdés
a) pontjában foglaltak – egy évnél nem régebbi idõpontban  való – teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó
szervezettõl kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

(5) Vagyoni biztosíték lehet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegnek megfelelõ – pénzügyi intézménynél
lekötött és elkülönített – pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia, vagy biztosító
intézettel kötött felelõsségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerzõdést legalább egy évi idõtartamra kell
megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésõbb a szerzõdés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerzõdést
meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerzõdést kötött.

(6) Amennyiben a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, a közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet kérelmére
legfeljebb hat hónapi idõtartamra haladékot adhat azok teljesítése alól, ha a gazdálkodó szervezet – megalapozott
üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott idõn belül nagy  valószínûséggel
várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az engedélyezett határidõ lejártával a gazdálkodó szervezet köteles
igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a gazdálkodó szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot
kapott, a kérelme benyújtásától számított öt éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

13.  § (1) Az 1071/2009/EK rendelet 5. cikkében foglaltak a közúti közlekedési szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet
székhelyére vonatkoznak.

(2) A gazdálkodó szervezet a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt jármûveit a telephelyén vagy
– legfeljebb 10 jármû esetén – tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû –
a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve – közúton vagy más közterületen nem tárolható.

(3) A közút kezelõje kivételesen indokolt esetben – olyan helyen, ahol a jármû a közúti forgalmat nem zavarja –
hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû közúton vagy közterületen  való tárolásához.

5. Tevékenységi engedély

14.  § (1) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ gazdálkodó szervezet nevét, formáját és
székhelyét, vezetõjének és szakmai irányítójának a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt
jármûvek megjelölését, rendszám szerint, továbbá azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti
árutovábbításra vagy személyszállításra – az utóbbin belül pedig azt is, hogy csak különjárati személyszállításra,
különcélú menetrend szerinti személyszállításra, vagy közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra – kéri.

(2) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezet, valamint a 9.  § (1) bekezdésében megjelölt
személyek megfelelnek a jó hírnév követelményének, a szakmai irányító ezen felül a szakmai alkalmasság
követelményének is, továbbá hogy a gazdálkodó szervezet teljesíti a pénzügyi helyzettel kapcsolatos
követelményeket.

(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a társasági szerzõdés, az alapító okirat, illetve – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói igazolvány, vállalkozói

igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,
b) a szakmai irányító szakmai alkalmasságot igazoló okmány,
c) a gazdálkodó szervezet megfelelõ pénzügyi helyzetét igazoló okiratok,
d) az üzemeltetni kívánt jármûvek forgalmi engedélye, valamint
e) ha a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez használni kívánt jármûnek nem a kérelmezõ gazdálkodó

szervezet a tulajdonosa vagy az üzembentartója, a jármû jogszerû használatát igazoló – a jármû rendszámát,
tulajdonosának nevét,valamint a használat jogcímét és idõtartamát is tartalmazó – szerzõdés vagy nyilatkozat

másolatát.
(4) Más tagállam gazdálkodó szervezete, illetve állampolgára esetén a jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a megfelelõ

pénzügyi helyzet teljesítésének igazolására az adott tagállam illetékes hatósága (szervezete) által erre a célra kiállított
dokumentumok másolatát kell a kérelemhez csatolni.
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(5) A közlekedési hatóság felhívására a kérelmezõnek be kell mutatnia a (3), illetve a (4) bekezdésében megjelölt
– a kérelmezõ által a kérelemhez másolatban csatolt – okiratok és iratok eredeti példányát.

15.  § (1) A tevékenységi engedélyben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvényben meghatározottakon túl – fel kell tüntetni
a) a tevékenységi engedély számát és idõbeli hatályát,
b) a gazdálkodó szervezet vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személy nevét,
c) a szakmai irányító nevét,
d) azt, hogy a tevékenységi engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra vagy személyszállításra szól,

az utóbbin belül pedig azt is, hogy csak különjárati személyszállításra, különcélú menetrend szerinti
személyszállításra, vagy közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra is jogosít,

e) az üzemeltethetõ jármûvek számát, autóbuszok esetében azok összes férõhely-kapacitását is, továbbá
f) a szakmai irányító képesítésének korlátozottsága  miatt, vagy bármely egyéb okból a tevékenységi engedély

esetleges korlátozását.
(2) Az 1072/2009/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerint a jármûvek számának megfelelõ számban kiadott tevékenységi

engedély másolat (a továbbiakban: engedélykivonat) a jármû forgalmi rendszámára szól és tartalmazza az engedély
számát, az engedélykivonat alszámát, valamint az (1) bekezdés a)–c), e) és f) pontjaiban megjelölt adatokat.

(3) A tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változást az engedélyes tizenöt napon belül köteles a közlekedési
hatóságnak bejelenteni. Be kell jelenteni továbbá az engedély alapján üzemeltetett jármûvekben történõ változást is;
ez a bejelentési kötelezettség azonban nem vonatkozik a jármû átmeneti kiesése esetén igénybe vett helyettesítõ
jármûre, ha az igénybevétel idõtartama – szerzõdéssel igazoltan – nem haladja meg a tizenöt napot.

(4) Helyettesítés esetén a helyettesített jármûre kiadott engedély-kivonatot a tevékenységet gyakorló jármûvön kell
tartani. Saját helyettesítõ jármû esetén annak használata jogszerûségét igazoló okmány (forgalmi engedély, bérleti
szerzõdés) helyettesíti a szerzõdést.

(5) A változás bejelentése alapján a közlekedési hatóság a változást a nyilvántartásában átvezeti, és – a korábbi engedély
bevonása mellett – új tevékenységi engedélyt, valamint új engedélykivonatot ad ki.

(6) A tevékenységi engedélyt a gazdálkodó szervezet a székhelyén köteles õrizni. Az engedélykivonatot az árutovábbítás,
illetve személyszállítás közben a jármûvön kell tartani.

(7) A gazdálkodó szervezet köteles a tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatokat a közúti közlekedési szolgáltatási 
tevékenység szüneteltetése esetén a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni; a tevékenység megszûnése esetén,
illetve az engedély idõbeli hatályának lejártával pedig azt köteles a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

16.  § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt a kérelemben megjelölt idõtartamra, de legfeljebb az 1072/2009/EK
rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1073/2009/EK 4. cikk (4) bekezdésében és 6. cikk (2) bekezdésében
meghatározott idõtartamra adja ki. Rövidebb idõtartam csak indokolt esetben – az indokok pontos megjelölésével –
határozható meg.

(2) A közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzésére kiadott engedély idõbeli hatályára
a közszolgáltatási szerzõdésben foglaltak az irányadóak.

17.  § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt az 1071/2009/EK rendelet 13. cikkében foglalt esetekben, továbbá
a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott esetekben korlátozza, felfüggeszti, illetve a tevékenységi engedélyt (az
engedélykivonatokkal együtt) visszavonja.

(2) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet által üzemeltethetõ jármûvek számát – az érintett engedélykivonatok
bevonása mellett – arányosan korlátozza, ha a gazdálkodó szervezetnél a pénzügyi követelmények már nem minden
jármû tekintetében teljesülnek.

(3) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt)
legalább három hónapra, de legfeljebb egy évre felfüggesztheti – az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében,
valamint a (4) bekezdésben foglalt esetekben visszavonja – ha a gazdálkodó szervezet
a) az engedélyben foglaltaktól eltérõ tevékenységet végez, illetve
b) a jármûvezetõ személyi feltételeire, vezetési és pihenõidejére, a teherjármû, illetve az autóbusz mûszaki,

biztonsági, környezetvédelmi vagy egyéb követelményeire, a szállítás feltételeire, az árutovábbítási, illetve
személyszállítási közösségi engedély hiteles másolatainak, az ellenõrzési okmányoknak a használatára vagy
az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó elõírásokat megsérti.
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(4) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt)
visszavonhatja,
a) az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése esetén,
b) ha az engedély megadása szempontjából lényeges adat tekintetében szándékosan  valótlan adatot szolgáltattak,
c) ha a gazdálkodó szervezet nemzetközi forgalomban ismétlõdõen jogosulatlan tevékenységet végez,
d) ha a gazdálkodó szervezet súlyosan és ismételten megsérti a jármûvezetõ személyi feltételeire, vezetési és

pihenõidejére vonatkozó szakmai elõírásokat,
e) ha a gazdálkodó szervezet kabotázs esetén súlyosan és ismételten megsérti a fogadó tagállam rendelkezéseit, és

ezért külföldi hatóság a nemzetközi forgalomból  való kitiltását kezdeményezi,
f) ha a gazdálkodó szervezet az engedélyezett tevékenységet tartósan – legalább 6 hónapon át – nem gyakorolja,

anélkül, hogy a szüneteltetést a közlekedési hatóságnak megfelelõ indokkal bejelentette volna, illetve
g) ha a gazdálkodó szervezet ismételten olyan személyszállítási tevékenységet végez, amelyre az engedélye nem

jogosítja.
(5) Az eljáró közlekedési hatóság a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet is érintõ felfüggesztõ

vagy visszavonó határozatát tájékoztatás céljából megküldi a közlekedésért felelõs miniszternek, valamint az érintett
gazdálkodó szervezetnél az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek, továbbá helyi közlekedést érintõ esetben
az illetékes önkormányzatnak is.

6. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz igénybe vett jármûvek

18.  § (1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû jobb oldali elsõ ajtajának külsõ részén – tehergépjármûnél
az oldalfalán – jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság
által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

(2) Menetrend szerinti személyszállításhoz csak olyan autóbusz használható, amelyrõl a közlekedési hatóság a közúti
jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló rendeletben meghatározott mûszaki vizsgálat alapján megállapította, hogy
megfelel a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
rendeletben a menetrend szerint közlekedõ autóbuszra meghatározott mûszaki feltételeknek. Alkalmasság esetén
a közlekedési hatóság a jármû forgalmi engedélyét „menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel látja
el. Ha a korábban a menetrend szerint közlekedõ autóbuszra meghatározott mûszaki feltételeknek megfelelõ
autóbusz alkalmatlanná válik, a közlekedési hatóság a korábbi bejegyzést érvényteleníti, és a jármûre kiadott
engedélykivonatot bevonja.

(3) A menetrend szerinti – belföldi vagy nemzetközi – személyszállítást végzõ autóbusz homlok- és oldalfalán a járati
útvonal kezdõ- és végpontját kell feltüntetni. A különcélú menetrend szerinti személyszállításra használt autóbusz
homlok- és oldalfalán a „különcélú járat” feliratot – szerzõdéses járat esetén „szerzõdéses járat” feliratot – feltüntetõ
táblát is el kell helyezni.

19.  § (1) A más tagállam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott, díj ellenében közúti árutovábbítást végzõ 3,5 tonnát
meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépjármû Magyarország területén – az 1072/2009/EK
rendelet 1. cikk (5) bekezdésében felsorolt eseteket kivéve – árutovábbítási közösségi engedéllyel közlekedhet.

(2) A más tagállam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz Magyarország területén
a) menetrend szerinti személyszállítás esetén személyszállítási közösségi engedéllyel és az 1073/2009/EK rendelet

6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel,
b) különjárati személyszállítás esetén személyszállítási közösségi engedéllyel,
c) saját számlás személyszállítás esetén az 1073/2009/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében megjelölt

igazolvánnyal
közlekedhet.

(3) Az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott teherjármû és autóbusz Magyarország területén
a kettõ vagy többoldalú nemzetközi szerzõdésben meghatározott engedéllyel (ideértve a CEMT engedélyt és
az INTERBUS engedélyt is), a nemzetközi szerzõdésben meghatározott keretek között és az ott megjelölt feltételek
megtartásával közlekedhet.
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7. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz igénybe vett jármûvek vezetõi

20.  § (1) Közúti közlekedési szolgáltatás keretében jármûvet az vezethet, akinek
a) az adott jármû vezetéséhez szükséges vezetõi engedélye van,
b) amennyiben ezt az adott tevékenységre jogszabály elõírja, pályaalkalmassági minõsítése is van,
c) megfelel a 2. mellékletben meghatározott – tevékenységéhez igazodó – képesítési követelményeknek, és errõl

igazolványa van,
d) nem áll a jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt, valamint
e) a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el – jogerõsen – vezetési jogosultsága szünetelését.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt okiratokat a jármû vezetõjének a szolgáltatás teljesítése közben magánál
kell tartania.

21.  § (1) Az EGT-n kívüli állam állampolgára közúti közlekedési szolgáltatást végzõ, magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel
ellátott jármûvet a közúti közlekedési szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet kérelmére kiadott jármûvezetõi
igazolvány birtokában vezethet. A jármûvezetõi igazolványt a közlekedési hatóság adja ki.

(2) A jármûvezetõi igazolvány iránti kérelemhez mellékelni kell a jármûvezetõ munkavállalási engedélyének,
munkaszerzõdésének és Magyarország területén  való tartózkodása jogszerûségét igazoló okmánynak a hiteles
másolatát. Mellékelni kell továbbá a jármûvezetõ szakmai képesítését igazoló okirat hiteles másolatát és annak hiteles
fordítását is.

(3) A közlekedési hatóság a kiadott jármûvezetõi igazolványokról nyilvántartást vezet, és a megyei (fõvárosi)
munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõséget értesíti a jármûvezetõi igazolvány kiadásáról.

8. Fuvarlevél, menetlevél

22.  § (1) A díj ellenében közúti árutovábbítást végzõ teherjármû fuvarlevéllel, a díj ellenében személyszállítást végzõ autóbusz
– közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás kivételével – autóbusz-menetlevéllel vehet részt a forgalomban.

(2) Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) az árutovábbítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, díj ellenében végzett vontatás),
b) az üzembentartó és a fuvaroztató megnevezése, címe,
c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ neve,
d) az árura vonatkozó adatok (az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél száma, az áru megnevezése, mennyisége, 

a csomagolás módja, veszélyes árunál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló Európai
megállapodás (ADR) szerinti adatok), illetve a vontatott vagy szállított jármûre vonatkozó adatok (a tulajdonos
vagy üzembentartó megnevezése, címe, a jármû rendszáma),

e) a jármû kiállításának, valamint indulásának helye és ideje, a jármû útvonala, a megállások (fel- és lerakodás) és
indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és a – rakománnyal vagy
rakomány nélkül – megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével),

továbbá árufuvarozásnál és vontatásnál ezeken kívül még
f) az áru vagy a vontatott jármû átvételének helye és ideje,
g) az áru kiszolgáltatásának, illetve a vontatott jármû átadásának a helye, és – a kiszolgáltatást (átadást) követõen –

az ideje is.
(3) Autóbusz-menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:

a) a személyszállítás jellege (különcélú menetrend szerinti személyszállítás, különjárati személyszállítás),
b) az üzembentartó és – amennyiben van ilyen – a megrendelõ (szerzõdõ fél) megnevezése és címe,
c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ (gépjármûvezetõk) neve,
d) a jármû kiállításának, valamint indulásának a helye és ideje, a jármû útvonala, a megállások (fel- és leszállások) és

indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és az – utassal vagy utas
nélkül – megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével).

(4) A fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány.
(5) A fuvarlevelet és az autóbusz-menetlevelet eseményszerûen kell vezetni.
(6) A felhasznált vagy rontott fuvarlevelet, illetve autóbusz-menetlevelet sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra

vonatkozó szabályok szerint kell megõrizni.
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(7) A fuvarlevelet, illetve az autóbusz-menetlevelet az üzembentartó, vagy – írásbeli felhatalmazása alapján – a jármû
vezetõje állítja ki. A jármû vezetõje köteles azt a szállítás során eseményszerûen vezetni, és aláírásával hitelesíteni.
Közúti közlekedési szolgáltatás esetén a megrendelõnek, illetve a fuvaroztatónak az okmányon igazolnia kell
az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is.

(8) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által végzett különcélú menetrend szerinti
személyszállításnál, valamint különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni.
Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.

9. Jelentéstétel, tájékoztatás

23.  § Az 1071/2009/EK, az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendeletben meghatározott, a tagállamot terhelõ jelentéstételi 
és tájékoztatási kötelezettséget – mint nemzeti kapcsolattartó – a közlekedési hatóság teljesíti. A közlekedési hatóság
errõl – a jelentés vagy a tájékoztatás másolatának megküldésével – egyidejûleg tájékoztatja a közlekedésért felelõs
minisztert.

III. FEJEZET
AZ ÖMLESZTETT ÁRUT SZÁLLÍTÓ TEHERGÉPJÁRMÛ FORGALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

24.  § (1) Az olyan 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépjármûnek a forgalomban  való
részvételéhez, amelyet a Magyar Köztársaság területén ömlesztett áruval raktak meg, jármû-tömegbizonylat is
szükséges. A jármû-tömegbizonylatot az ömlesztett áru feladójának, vagy az áru felrakását végzõnek kell a megrakott
tehergépjármû össztömegérõl kiállítania, és a tehergépjármû vezetõjének igazolható módon átadnia, a felrakás
helyén, hitelesített berendezéssel (hitelesített mérleggel) elvégzett jármû-mérlegelés, tengelyterhelés-mérés, vagy
a rakomány súlyának mérlegelése alapján.

(2) Ha a feladó vagy a felrakást végzõ a jármû-tömegbizonylat kiállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni,
a bizonylat helyett írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania, és a jármû vezetõjének igazolható módon átadnia.

(3) A jármû-tömegbizonylatnak, illetve az írásbeli nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a kiállító neve, címe, a kiadási sorszám, a kiadás helye,
b) a felrakott áru megnevezése, tömege (kg),
c) a felrakodás dátuma (év, hó, nap, óra, perc),
d) a jármû – mérlegelés vagy tengelyterhelés-mérés alapján megállapított – tömege (csak a bizonylaton),
e) a jármû rendszáma, a fuvarlevél száma,
f) a felrakodást végzõ aláírása és – amennyiben van – bélyegzõje.

(4) A jármû-tömegbizonylat vagy az írásbeli nyilatkozat a szállítás idõtartama alatt a fuvarlevél mellékletét képezi, azt
az ellenõrzést végzõ hatóság képviselõjének felszólítására be kell mutatni. A bizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot
a fuvarozás (szállítás) befejezését követõen – a kapcsolódó okmányokhoz csatoltan – meg kell õrizni.

(5) Túlsúly megállapítása esetén a fizetendõ bírság a jármû-tömegbizonylat vagy a nyilatkozat kiállítóját terheli.

IV. FEJEZET
A DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUTOVÁBBÍTÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI

10. A tagállamok gazdálkodó szervezetei által végzett nemzetközi árutovábbítás

25.  § (1) A tagállamokban székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetek 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegû tehergépjármûvel egymás között vagy egymás területét érintõen díj ellenében végzett nemzetközi
közúti árutovábbítási tevékenységére vonatkozó további feltételeket – ideértve a bármely megengedett legnagyobb
össztömegû tehergépjármûvel végzett kabotázs-tevékenységre vonatkozó feltételeket is – megállapító, a nemzetközi
közúti árufuvarozási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló 1072/2009/EK rendeletet az e §
(2)–(4) bekezdéseiben foglalt végrehajtási rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.
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(2) A közlekedési hatóság
a) az árutovábbítási közösségi engedélyt annak a gazdálkodó szervezetnek a részére adja ki, amelynek közúti

árutovábbítási engedélye,
b) a közösségi jármûvezetõi igazolványt annak a gazdálkodó szervezetnek a részére adja ki, amelynek közúti

árutovábbítási engedélye és – ezen kívül – árutovábbítási közösségi engedélye is
van, és megfelel az 1072/2009/EK rendeletben az árutovábbítási közösségi engedélyre, illetve a jármûvezetõi
igazolványra meghatározott feltételeknek.

(3) Az EGT más tagállamában székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által 3.5 tonnát meg nem haladó össztömegû
tehergépjármûvel díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbításhoz árutovábbítási közösségi engedély nem
szükséges, de Magyarország területén áruküldeményt továbbítás céljából felvenni – függetlenül attól, hogy
az áruküldemény rendeltetési helye melyik országban van – csak abban az esetben jogosult, ha rendelkezik
a székhelye szerinti tagországban részére kiadott – díj ellenében végzett közúti árutovábbítási jogosultságot
megállapító – tevékenységi engedéllyel.

(4) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet részére általa kiadott árutovábbítási közösségi engedélyt (az engedély
hiteles másolataival együtt) – az 1072/2009/EK rendeletben meghatározottakon kívül – abban az esetben is
felfüggeszti, illetve visszavonja, ha a gazdálkodó szervezet közúti árutovábbítási engedélyét felfüggesztette, illetve
visszavonta.

11. Az EGT-n kívül díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás

26.  § (1) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezeteknek a tagállamokon kívüli államba irányuló,
díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítási tevékenységéhez engedély szükséges. Az engedélyt
a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Magyarország területén az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott teherjármûvel kabotázsként
közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység a közlekedési hatóság engedélyével végezhetõ.

V. FEJEZET
AZ AUTÓBUSSZAL DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KÜLÖN FELTÉTELEI

12. A tagállamok gazdálkodó szervezetei által végzett nemzetközi személyszállítás

27. § (1) A tagállamokban székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezeteknek – a tagállamok közötti vagy a tagállamok
területét érintõ – autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítási tevékenységére vonatkozó további feltételeket
(ideértve a kabotázs-tevékenységre vonatkozó feltételeket is) megállapító, a személyszállítás nemzetközi piacához
 való hozzáférés közös szabályairól  szóló 1073/2009/EK rendeletet, valamint a 2121/98/EK rendeletet az e §
(2)–(6) bekezdéseiben foglalt végrehajtási rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.

(2) Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetek részére a személyszállítási közösségi
engedélyt, az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedélyt, valamint az 1073/2009/EK
rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott saját számlás személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges
igazolványt – kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.

(3) A közlekedési hatóság
a) a személyszállítási közösségi engedélyt annak a gazdálkodó szervezetnek a részére adja ki, amelynek közúti

személyszállítási engedélye,
b) az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedélyt annak a gazdálkodó szervezetnek

a részére adja ki, amelynek közösségi engedélye
van, és megfelel az 1073/2009/EK rendeletben az adott engedélyre meghatározott feltételeknek.

(4) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet részére általa kiadott személyszállítási közösségi engedélyt és
1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedélyt (azok kivonatával együtt) – az 1073/2009/EK
rendelet 21. cikkében meghatározottakon kívül – abban az esetben is felfüggeszti, illetve visszavonja, ha a gazdálkodó
szervezet közúti személyszállítási engedélyét felfüggesztette, illetve visszavonta.
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(5) Különcélú menetrend szerinti személyszállítást, valamint különjárati személyszállítást más tagállamban bejegyzett
– személyszállítási közösségi engedéllyel rendelkezõ – gazdálkodó szervezet Magyarország területén belföldi
forgalomban is végezhet.

(6) A 12.  § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás nem vonatkozik az 1073/2009/EK rendelet 13. cikkében
meghatározott esetre.

13. Az EGT-n kívüli nemzetközi közúti személyszállítás

28.  § (1) A nemzetközi szerzõdések alapján autóbusszal végzett személyszállításra meghatározott engedélyt – a nemzetközi
szerzõdésekben meghatározott keretek között – a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt engedélyt – a másik szerzõdõ fél illetékes hatóságának egyidejû értesítésével –
a közlekedési hatóság visszavonja, ha az engedélyes az engedély kiadásának feltételeit már nem teljesíti, illetve
súlyosan vagy ismételten megsérti az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó elõírásokat.

VI. FEJEZET
A SAJÁT SZÁMLÁS KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS AZ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT 
SAJÁT SZÁMLÁS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

14. Közúti áruszállítási igazolvány, közúti személyszállítási igazolvány

29.  § A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû teherjármûvel saját számlás közúti áruszállítás közúti
áruszállítási igazolvánnyal végezhetõ.

30.  § Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhetõ.

31.  § (1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány)
– jármûvenként két példányban, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha a jármû üzemeltetõje nyilatkozatot tesz, hogy az igazolvánnyal végzett
tevékenysége mindenben megfelel a saját számlás közúti áruszállítás, illetve az autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás feltételeinek.

(3) Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezõ gazdálkodó szervezet nevét, formáját és
székhelyét, vezetõjének a természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni kívánt jármûvet, rendszám szerint,
valamint a jármû üzemeltetésének jogcímét és telephelyét (tárolási helyét).

(4) Az igazolványt a közlekedési hatóság a kérelemben meghatározott idõtartamra, de legfeljebb öt évre adja ki,
az üzemeltetõ nevére és a jármû rendszámára  szólóan, kettõ példányban. Az igazolvány egyik példányát
az üzemeltetõ székhelyén kell õrizni, a másik példányt – a szállítási tevékenység közben– a jármûvön kell tartani.

(5) Ha a jármûvet személyesen nem a tulajdonos vagy az üzemeltetõ vezeti, az igazolvány csak olyan dokumentummal
együtt hatályos, amely hitelt érdemlõen igazolja, hogy a jármûvet vezetõ személy az üzemeltetõ tagja, vele
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(6) Az üzemeltetõ az igazolványt a jármû forgalomból történõ kivonása, üzemeltetõi jogának megváltozása, vagy a saját
számlás szállítási tevékenység megszûnése esetén, továbbá – megújítás céljából – az igazolvány idõbeli hatályának
lejártával köteles a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

(7) Nemzetközi forgalomban
a) saját számlás közúti áruszállítás, vagy autóbusszal saját számlás személyszállítás a közlekedési hatóság által kettõ

vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel, vagy
b) a tagállamok a területén saját számlás közúti áruszállítás az 1072/2009/EK 1. cikk (5) bekezdés d) pontjában,

autóbusszal saját számlás személyszállítás az 1073/2009/EK 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint is
végezhetõ.
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32.  § (1) A közlekedési hatóság a közúti áruszállítási igazolványt, illetve a közúti személyszállítási igazolványt – ha
a tevékenység végzésére jogosult több igazolvánnyal rendelkezik, az összes igazolványt – legalább kettõ évre,
legfeljebb öt évre visszavonja, ha a tevékenységet végzõ
a) súlyosan és ismételten megsérti a jármûvek mûszaki és biztonsági követelményeire, vagy a jármûvezetõk

személyi feltételeire, vezetési és pihenõidejére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy
b) közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végez, anélkül, hogy erre jogosult lenne.

(2) Az üzemeltetõ az igazolvány visszavonásának idõtartama alatt újabb igazolványt nem kaphat.

15. A forgalomban  való részvétel további feltételei

33.  § (1) A saját számlás közúti áruszállítást végzõ teherjármû, illetve a saját számlás személyszállítást végzõ autóbusz a közúti
forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt.

(2) Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) az üzembentartó megnevezése, székhelye és a gépjármûvezetõ neve,
b) a jármû rendszáma, telephelye,
c) áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma,

a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti
adatok), továbbá

d) az indulás, a megállások és az érkezés (fel- és lerakodás) helye és ideje, a kilométeróra állása, valamint a megtett
kilométer-teljesítmények.

(3) A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minõsül. A jármû vezetõje köteles azt a szállítás során
eseményszerûen vezetni, és aláírásával hitelesíteni.

(4) A 13.  § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a gazdálkodó szervezet által a saját számlás közúti
áruszállításhoz vagy a saját számlás személyszállításhoz használt jármûvek tárolására is.

(5) Saját számlás közúti áruszállítást, illetve saját számlás személyszállítást végzõ jármû vezetõjére a 20.  §-ban foglaltakat
is – értelemszerûen – alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
A BÉRELT TEHERJÁRMÛVEL DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT KÖZÚTI ÁRUTOVÁBBÍTÁSRA ÉS A BÉRELT
TEHERJÁRMÛVEL VÉGZETT SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

34.  § (1) Bérelt teherjármûvel díj ellenében közúti árutovábbítás, vagy bérelt jármûvel saját számlás áruszállítás írásban
megkötött bérleti szerzõdés alapján végezhetõ.

(2) A bérelt teherjármûvel díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és a bérelt teherjármûvel végzett saját számlás
áruszállítást kizárólag a teherjármûvet bérlõ gazdálkodó szervezet folytathat.

(3) A bérelt teherjármûvet csak a gazdálkodó szervezet természetes személy tagja, vagy a gazdálkodó szervezettel
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezetheti.

(4) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által bérelt teherjármûnek magyar hatósági
jelzéssel és engedéllyel kell rendelkeznie.

(5) Bérelt teherjármûvel díj ellenében végzett közúti árutovábbítás és bérelt teherjármûvel saját számlás áruszállítás
közben a jármûvezetõnek a közúti forgalomban magánál kell tartania
a) a teherjármû bérletére vonatkozó szerzõdést, vagy a szerzõdés hitelesített kivonatát, amely tartalmazza

a bérbeadó és a bérlõ nevét, a szerzõdéskötés napját és idõtartamát, valamint a teherjármû azonosítási adatait,
továbbá

b) a teherjármûvet vezetõnek
ba) a bérlõ gazdálkodó szervezetnél tagsági vagy részvényesi jogviszonyát igazoló iratot, vagy
bb) a jármûvezetõ foglalkoztatására vonatkozó szerzõdést, vagy ezek hitelesített kivonatát vagy három

hónapnál nem régebbi fizetési jegyzéket.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott iratok a tagállamban nyilvántartásba vett gépjármû esetében

helyettesíthetõek a jármûvet nyilvántartó állam illetékes hatósága által kiadott – az (5) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott tartalmú – irattal is.
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(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a teherjármû használatba adása
ingyenesen történik.

(8) A teherjármû bérbe vagy használatba adásának igazolására a szerzõdés csak abban az esetben alkalmas, ha
tartalmazza a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 21/A.  § (4) bekezdése szerinti adatokat is.

VIII. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÓ KIADÁSA

35.  § Az 1071/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti tájékoztatót a közlekedési hatóság adja ki, és annak naprakészségen
tartásáról folyamatosan gondoskodik.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptetõ rendelkezés

36.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) A 3.  § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 29.  § 2012. december 4-én lép hatályba.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. Átmeneti rendelkezések

37.  § (1) A teherjármûvel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint az autóbusszal végzett személyszállítási
tevékenység a rendelet hatálybalépése elõtt kiadott engedély alapján az abban meghatározott idõbeli hatály lejártáig
folytatható.

(2) Ha a közforgalmú menetrend szerinti belföldi személyszállítást a 2002. január 1-jét megelõzõen kiírt koncessziós
pályázat nyertese által alapított koncessziós társaság végzi, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási
tevékenység végzésére kiadott engedély idõbeli hatályára a koncessziós szerzõdésben foglaltak az irányadóak.

18. Az Európai Unió jogának  való megfelelés

38.  § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához  való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet a módosításáról  szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet
alkalmazásának részletes szabályairól  szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendelet,

e) a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti árufuvarozókra történõ alkalmazása részletes
szabályairól  szóló, 1994. április 8-i 792/94/EK bizottsági rendelet.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) gépjármûvezetõ nélkül bérelt jármûvek közúti árufuvarozásra történõ használatáról  szóló, 2006. január 18-i

2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzõ jármûvek vezetõinek alapképzésérõl és

továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról  szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 10. cikke,

c) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint
a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, 
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a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezõgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh
Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia
csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról  szóló, 2004. április 26-i 2004/66/EK tanácsi irányelv,

d) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel
történõ kiigazításáról  szóló, 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelv.

19. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

39.  § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
(a továbbiakban: MTR.) 1–3.  §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1.  § (1) A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre [a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 685.  §-ának c) pontja] terjed ki, amelyek
a) a Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenõ forgalmat is) – az autóbuszt
kivéve – közúti jármûvel vagy jármûszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármû) közúti közlekedési szolgáltatást
végeznek, vagy a Magyarország területén közúti jármûvet tartanak üzemben;
b) a Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármûvel közúti személyszállítást
végeznek.
(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: jármûvel üzletszerûen – díj ellenében vagy ellenérték
fejében, gazdasági tevékenységként – végzett személyszállítás.
2. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatásként személygépkocsival
a) személytaxi-szolgáltatás az 5/A.  §-ban,
b) személyszállító szolgáltatás az 5/B.  §-ban
meghatározott engedéllyel végezhetõ.
(2) Aki rendszeres gazdasági tevékenységként az (1) bekezdésben nem szereplõ közúti közlekedési szolgáltatást kíván
végezni, köteles azt a tevékenység megkezdése elõtt legalább 30 nappal a közlekedési hatóságnak bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármû jellegét, telephelyét
vagy tárolásának helyét. A közlekedési hatóság a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez elõírt
feltételek hiányoznak.
3. § A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhetõ meg, ha a szolgáltatást végzõ a 2.  §
(1) bekezdésében megjelölt tevékenységre az engedélyt megszerezte, vagy a 2.  § (2) bekezdésében elõírt bejelentési
kötelezettségének eleget tett, továbbá a 2.  § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt tevékenységhez használt,
engedélyezett jármûvet a jogszabályban meghatározott színû hatósági jelzéssel (a továbbiakban: különleges
rendszámtábla) látták el.”

(2) Az MTR. 7.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azokra a jármûvekre is, amelyeket nem
közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.”

(3) Az MTR. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû jobb oldali elsõ ajtajának külsõ részén jól látható méretben fel 
kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és
az azonosítási számot.”

(4) Az MTR. 11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében jármûvet az vezethet, aki
a) az adott jármû vezetéséhez szükséges hatályos vezetõi engedéllyel és jogszabályban meghatározott
pályaalkalmassági minõsítéssel rendelkezik,
b) az 1. számú mellékletben meghatározott – tevékenységéhez igazodó – képesítéssel rendelkezik,
c) nem áll a jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási
hatóság jogerõsen nem rendelte el.”

(5) Az MTR. 17.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik az országhatár átlépésére és az országhatáron kívüli forgalomra
vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeket, korlátozásokat és tilalmakat.”
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(6) Az MTR. 23/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzõ jármû a következõ adatokat tartalmazó menetlevéllel vehet
részt a közúti forgalomban:
a) az üzemben tartó és – amennyiben van ilyen – a megrendelõ (szerzõdõ fél) megnevezése és címe,
b) az útvonal az indulások, megállások, érkezések helyének és idejének, a szállított utasok számának, a kilométeróra
állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.”

(7) Az MTR. 24.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24.  § A közúti forgalomban a jármû vezetõje köteles a gépjármûvön vagy magánál tartani a végzett tevékenységtõl
függõen
a) az 5/A.  § szerinti taxi-engedélyt, az 5/B.  § szerinti személygépkocsis személyszállító engedélyt, 
b) az 5/C.  § szerinti igazolványt.”

(8) Hatályát veszti az MTR. 3/A.  §-a, 4.–5.  §-a, 6.  §-a, 8.  §-a, 11.  §-ának (2)–(4) bekezdése, 13.  §-a, 15.  §-a, 19–21.  §-ai,
23.  §–23/A. §-a, 26.  § (2)–(3), (6) és (8) bekezdései, 27.  §-a, az 1. számú mellékletének A rész II. pontja és B része, valamint
3. számú melléklete.

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

40.  § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKHR) 4.  § (3) bekezdés
18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Közlekedési hatóságként elsõ fokon a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal jár el:)
„18. az (5) bekezdés 11. pontjában meghatározottak kivételével a közúti közlekedési szolgáltatási, a saját számlás
áruszállítási, valamint a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl  szóló rendeletben meghatározott hatósági
feladatok, valamint:
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához  való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet a módosításáról  szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
d) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet
alkalmazásának részletes szabályairól  szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendeletben,
e) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó
közös szabályok megállapításáról  szóló, 2010. december 16-i 1213/2010/EU bizottsági rendeletben, valamint
f) a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásában rögzítendõ adatokra vonatkozó minimális
követelményekrõl  szóló, 2009. december 17-i 2009/992/EU bizottsági határozatban
meghatározott hatósági feladatok ellátása”
(során.)

(2) Az NKHR 4.  § (5) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 4.  § (5) bekezdése a következõ
21. ponttal egészül ki:
[Közlekedési hatóságként elsõ fokon a területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség jár el:]
„20. a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõségek által végzett ellenõrzésekhez kapcsolódó bírságolási feladatok
ellátása, valamint
21. a (2)–(4) bekezdésben nem szabályozott, a közlekedési hatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása”
(során.)

(3) Az NKHR 10.  § (2) bekezdése a következõ m)–p) pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„m) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
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n) a nemzetközi közúti árutovábbítási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
o) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához  való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet a módosításáról  szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
p) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet
alkalmazásának részletes szabályairól  szóló, 1998. október 2-i 2121/98/EK bizottsági rendelet.”

(4) Az NKHR. 10.  § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a gépjármûvezetõ nélkül bérelt jármûvek közúti árufuvarozásra történõ használatáról  szóló, 2006. január 18-i
2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
( való megfelelést szolgálja).

21. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ
hatósági feladatokról  szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41.  § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról  szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  § b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az 1. mellékletben
meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki]
„b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ
jogszabályok módosításáról  szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3–33.  §-aiban,
c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben,”
(meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez elõírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó
rendelkezést megsérti.).

(2) Az R. 2.  § g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az 1. mellékletben
meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki]
„g) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
h) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához  való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet módosításáról  szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,”
(meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez elõírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó
rendelkezést megsérti.)

(3) Az R. 6.  § h) és i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az 5. mellékletben
meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki]
„h) a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott
pótkocsival történõ közúti szállításáról  szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,
i) az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról  szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben,”
[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti jármûre és annak
személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltõre, a címzettre és a veszélyes áru
szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]
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(4) Az R. 6.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az 5. mellékletben
meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki]
„k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi
módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl  szóló 2011. évi
LXXIX. törvényben”
[meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti jármûre és annak
személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltõre, a címzettre és a veszélyes áru
szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

(5) Az R. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § A Kkt. 20.  § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegû bírságot köteles
fizetni az, aki a KR. 32.  §-ában foglalt rendelkezést megsérti.”

(6) Az R. 13.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha az ellenõrzõ hatóság ugyanazon ellenõrzés keretében több jogsértõ cselekményt, mulasztást állapít meg,)
„b) a 3.  §, az 5.  §, a 7.  §, a 8.  §, a 10.  § és a 11.  § alapján kiszabott bírság összege legfeljebb 600 000 forint”
(lehet, de együttesen nem haladhatja meg a 2 200 000 forintot. Amennyiben a gépjármûvezetõ kötelezett a bírság
megfizetésére, az a) pont szerinti bírság legfeljebb 400 000 forint, a b) pont szerinti bírság legfeljebb 250 000 forint,
az ugyanabban az eljárásban kiszabott bírság maximális összege 800 000 forint lehet.)

(7) Az R. 16.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ez a rendelet
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz  való hozzáférés közös szabályairól  szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához  való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet módosításáról  szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint
d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2006.
március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

(8) Az R. 16.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és
a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeirõl  szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv III. mellékletének módosításáról  szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek  való megfelelést
szolgálja.”

(9) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(10) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(11) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Részleges felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes
vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:
a) jogász egyetemi szintû szak vagy
b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetõi és adózási ismeretek:
a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy
b) közgazdasági egyetemi szintû szak vagy
c) általános közgazdasági fõiskolai szintû szak vagy
d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
– gazdasági mérnök,
a) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy
b) pénzügyi egyetemi szintû szak vagy
c) pénzügyi fõiskolai szintû szak vagy
d) számviteli fõiskolai szintû szak vagy
e) pénzügy mesterképzési szak vagy
f) számvitel mesterképzési szak,
– gazdálkodási mérnök,
– könyvvizsgáló,
– könyvszakértõ.

3. Munkaügyi ismeretek:
– egyetemen vagy fõiskolán szerzett alábbi végzettségek:
a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy
b) társadalombiztosítás fõiskolai szintû szak vagy
c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy
d) munkaügyi kapcsolatok fõiskolai szintû szak vagy
e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy
f) egészségbiztosítási fõiskolai szintû szak
g) jogi egyetem.

4. Jármû mûszaki, üzemeltetési és közlekedésbiztonsági ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
szerzett diploma vagy
i) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:

– nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
– forgalmi tiszti felsõfokú tanfolyami szakképesítés.

5. Jármû mûszaki, üzemeltetési ismeretek:
a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon
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szerzett diploma vagy
i) környezetvédelmi mérnök vagy
j) okleveles környezetmérnök vagy
k) környezetmérnök alapképzési szakon vagy
l) környezetmérnök mesterképzési szakon
szerzett diploma vagy
m) mûszaki tiszti felsõfokú tanfolyami képesítés, illetve
n) közlekedésgépészeti technikus, közúti jármû-gépész,
o) közlekedés-üzemviteli, gépjármûüzemi technikus.

6. Vámismeretek:
– közép- vagy felsõfokú vámügyintézõi szakképesítés.

2. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Tehergépjármûvel, illetve autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatás keretében a jármû
vezetéséhez szükséges képesítések

1. A C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetõi engedély kategóriákkal vezethetõ jármûvek vezetéséhez, a tagállam
állampolgárának és a nem tagállam állampolgárának rendelkeznie kell a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól  szóló jogszabályban meghatározott
alapképesítéssel, valamint továbbképzési képesítéssel.

2. A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja
2.1. „Gépjármûvezetõi képesítési igazolvány”-nyal,
2.2. vezetõi engedéllyel, amelyen – az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzõ jármûvek vezetõinek

alapképzésérõl és továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK
tanácsi irányelv módosításáról  szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott – 95. sz. közösségi kód van feltüntetve,

2.3. a tagállamban kiadott – a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletében meghatározott mintájú – 
„Gépjármûvezetõi képesítési igazolvány”-nyal;

3. A nem tagállam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezõ vállalkozás alkalmaz vagy foglalkoztat és díj
ellenében végzett közúti árutovábbításra használt jármûvet vezet, az 1. pontban meghatározott képesítés
megszerzését igazolhatja „Jármûvezetõi igazolvány”-nyal, amelyen a 95. sz. közösségi kód van feltüntetve.

4. A nem tagállam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezõ vállalkozás alkalmaz vagy foglalkoztat, és
személyszállításra használt jármûvet vezet, az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja

4.1. vezetõi engedéllyel, amelyen – az egyes közúti árutovábbítást vagy személyszállítást végzõ jármûvek vezetõinek
alapképzésérõl és továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK
tanácsi irányelv módosításáról  szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott – 95. sz. közösségi kód van feltüntetve,

4.2. a 2.1. pontban meghatározott „Gépjármûvezetõi képesítési igazolvány”-nyal,
4.3. nemzeti bizonyítvánnyal, amelynek területükön  való érvényességét a tagállamok kölcsönösen elismerik.

5. Az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a jármûvezetõ, aki olyan jármûvet vezet:
5.1. amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
5.2. amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tûzoltóság tart üzemben,
5.3. amely mûszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy

felújított jármû, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
5.4. amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
5.5. amelyet a vezetõi engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben

végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
5.6. amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek,
5.7. amellyel csak a jármûvet vezetõ munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármû vezetése

nem tartozik a gépkocsivezetõ elsõdleges feladatához.
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3. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési szolgáltatást végzõ vállalkozás szakmai irányítójának képzésére és vizsgáztatására
vonatkozó követelmények

1. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány megszerzéséhez a vállalkozás szakmai
irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.
A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Elméleti tantárgyak:
– Jogi ismeretek (22 óra),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (28 óra),
– Munkaügyi ismeretek (16 óra),
– Árufuvarozási ismeretek (28 óra),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (16 óra),
– Vámismeretek (16 óra),
– A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),
– Vezetõi tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (10 óra).
A közúti árufuvarozó-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie
az alábbi vizsgatárgyakból:
Elméleti feleletválasztásos vizsgatárgyak és vizsgaidõk:
– Jogi ismeretek (20 perc),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (20 perc),
– Munkaügyi ismeretek (20 perc),
– Árufuvarozási ismeretek (20 perc),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc),
– Vámismeretek (20 perc).
Az elméleti tantárgyakból 20 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhetõ maximális pontszám 20. A vizsgázó megfelelt, ha 
a hibapontok száma 10, vagy annál kevesebb.
Esettanulmány kitöltése.
A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból.
Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
Az esettanulmány kitöltésére fordítható idõ 120 perc.
Az elérhetõ maximális pontszám: 120.
A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.
Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidõk:
– Jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Árufuvarozási ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Vámismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt).
A továbbképzést követõ vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.
A közúti árufuvarozó-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges, a vizsgabiztosra vonatkozó
szakmai képesítések:
– jogi, államigazgatási, számviteli, vagy pénzügyi szakirányú felsõfokú végzettség, vagy
– közlekedési szakirányú felsõfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy
– közlekedési szakirányú felsõfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább 5

éves gyakorlat.
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2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány megszerzéséhez a vállalkozás
szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.
A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Elméleti tantárgyak:
– Jogi ismeretek (22 óra),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (28 óra),
– Munkaügyi ismeretek (16 óra),
– Személyszállítási ismeretek (28 óra),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (16 óra),
– A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),
– Vezetõi tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (10 óra).
Az autóbuszos személyszállító-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell
tennie az alábbi vizsgatárgyakból:
Elméleti feleletválasztásos vizsgatárgyak és vizsgaidõk:
– Jogi ismeretek (20 perc),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (20 perc),
– Munkaügyi ismeretek (20 perc),
– Személyszállítási ismeretek (20 perc),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc).
Az elméleti tantárgyakból 20 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhetõ maximális pontszám 20. A vizsgázó megfelelt, ha 
a hibapontok száma 10, vagy annál kevesebb.
Esettanulmány kitöltése.
A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteniük a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból.
Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
Az esettanulmány kitöltésére fordítható idõ 120 perc.
Az elérhetõ maximális pontszám: 100.
A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 50 vagy annál több.
Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidõk:
– Jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Gazdasági és pénzügyi vezetõi, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Személyszállítási ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt),
– Jármû mûszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idõvel együtt).
A továbbképzést követõ vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tenni.
Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges, a vizsgabiztosra
vonatkozó szakmai képesítések:
– jogi, államigazgatási, számviteli, vagy pénzügyi szakirányú felsõfokú végzettség, vagy
– közlekedési szakirányú felsõfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy
– közlekedési szakirányú felsõfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább 5

éves gyakorlat.
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4. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege, forintban
A bírságolással érintett

cselekmény elkövetéséért
felelõssé tehetõ

1. Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti
árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt:
közúti árutovábbítási engedély), közúti
személyszállítási engedély, illetve autóbuszos
személyszállító engedély (a továbbiakban együtt:
közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély,
személygépkocsis személyszállító engedély nélkül,
nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül 
végzett közúti közlekedési szolgáltatás, az elõírt
engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység,
az elõírt engedély nélkül végzett különjárati
személyszállítás

800 000 szállító
gépjármûvezetõ

2. Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett
közúti közlekedési szolgáltatás
a) engedélykivonat hiányában
b) engedélykivonat birtokában

300 000
30 000

szállító
gépjármûvezetõ

3. Közúti árutovábbítási engedély–kivonat nélkül
végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti
személyszállító engedélykivonat nélkül díj
ellenében végzett személyszállítás

100 000 szállító
gépjármûvezetõ

4. A taxi-engedély, személygépkocsis
a) személyszállító engedély,
b) taxis igazolvány vagy azonosító lap
nincs a jármûvön

50 000
30 000

szállító
gépjármûvezetõ
gépjármûvezetõ

5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT
engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos 
járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége

300 000 szállító

b) szabálytalan használata, illetve eltérés
az engedélyben foglaltaktól

150 000 gépjármûvezetõ

6. A jármûvezetõ szakmai képesítését igazoló okmány
hiánya

100 000 szállító
gépjármûvezetõ

7. Jármûvezetõi igazolvány hiánya 200 000 szállító
gépjármûvezetõ

8. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati
személyszállításnál ezen kívül utaslista hiánya

50 000 szállító
gépjármûvezetõ

9. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó
menetlevél nem megfelelõ kiállítása, vezetése,
hiányzó (jogszabályban kötelezõ adattartalomként
meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide
nem értve az árutovábbításra fuvarozással
kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és
a fizetés módjára vonatkozó adatokat –, de
legfeljebb

10 000
50 000

szállító
gépjármûvezetõ

10. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti
személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy
személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos
adatváltozás bejelentésének, a tevékenység
szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély
visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítõ
jármûre vonatkozó okmány, vagy az eredeti jármûre 
kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat)
közúton  való bemutatásának a hiánya

30 000 szállító”
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5. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban
A bírságolással érintett

cselekmény elkövetéséért
felelõssé tehetõ

1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal
végzett saját számlás személyszállítás végzése
az arra jogosító igazolvány nélkül

300 000 szállító
gépjármûvezetõ

2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal
végzett saját számlás személyszállítás
feltételeinek megtartását igazoló, a jármûre vagy 
a gépjármûvezetõre vonatkozó okmány
(okmányok) hiánya

200 000 szállító
gépjármûvezetõ

3. Menetlevél hiánya 50 000 szállító
gépjármûvezetõ

4. Menetlevél nem megfelelõ kiállítása, vezetése,
hiányzó rovatonként (adatonként), de legfeljebb

10 000
50 000

szállító
gépjármûvezetõ”

6. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege, forintban
A bírságolással érintett

cselekmény elkövetéséért
felelõssé tehetõ

1. A bérelt jármûvel nem a jármû bérlõje
(használatba vevõje) végez árutovábbítást vagy
saját számlás áruszállítást

300 000 szállító

2. Bérelt (használatba vett) jármû esetén a bérleti
(használatba adási) szerzõdés hiánya, vagy
a gépjármûvezetõ foglalkoztatására vonatkozó
igazolás hiánya, amennyiben a jármûvet nem
a bérlõ (használatba vevõ) vezeti

100 000 szállító gépjármûvezetõ”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete
a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl, 
a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga 
részletes szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §. q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes
tûzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkezõ személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetõnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjaiban
meghatározott tevékenységet végzõk munkáját közvetlenül irányítja.

(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:
a) az 1. melléklet 6. foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai

termékek forgalmazását végzõ személy,
b) az 1. melléklet 1–5. és 12–13. pontjaiban meghatározott foglalkozási ágat (munkakört) betöltõ vagy a (2)

bekezdés szerinti vezetõ (munkáltató) személy, ha a 3. § (1) bekezdése szerint szakvizsgáztatásra jogosultsághoz
szükséges végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik.

(4) Az 1. melléklet 10. pontja szerinti szakvizsga képesít az 1. melléklet 8. pontja szerinti, az 1. melléklet 11. pontja szerinti
szakvizsga az 1. melléklet 9. pontja szerinti munkakör betöltésére is.

(5) A tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) számozása a 4. melléklet szerint történik.

2. § Szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezõ (a továbbiakban: oktatásszervezõ) az a felnõttképzési tevékenységet
folytató jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a tûzvédelmi
szakvizsgára történõ felkészítést és a szakvizsgáztatást szervezi, a tûzvédelmi szakvizsgához szükséges oktatási
segédanyaggal és oktatási tematikával rendelkezik és azt az oktatáshoz biztosítja. Az oktatási tematika és az oktatási
segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerû és aktuális ismereteket tartalmazza.

3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki
a) az 1. melléklet 1–5. vagy 12. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) elõírt szakvizsgák esetében a

felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott felsõoktatási intézményben szerzett felsõfokú végzettséggel és
legalább középszintû tûzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tûzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés
megszerzésétõl számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,

b) az 1. melléklet 6–11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) elõírt szakvizsgák esetében mûszaki 
képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsõszintû tûzvédelmi szakmai
képesítéssel, továbbá tûzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétõl számított legalább ötéves
szakmai gyakorlattal

rendelkezik.
(2) Az 1. melléklet szerinti foglalkozási ágak (munkakörök) vonatkozásában a szakvizsgáztatásra való jogosultság további

feltétele az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte.
(3) A szakvizsgabizottság háromtagú. Elnökét és két tagját az oktatásszervezõ kéri fel a szakvizsgáztatásra jogosultak

közül. A felkérés az 5. § (1) bekezdésben foglalt adatokat tartalmazza, melyet a szakvizsgáztató legalább egy évig
megõriz.
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(4) A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet:
a) az oktatásszervezõ,
b) az oktatásszervezõvel a szakvizsgáztatással összefüggõ tevékenységen felül munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,
c) az oktatásszervezõ hozzátartozója.

(5) A szakvizsgabizottság tagja, elnöke nem mûködhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a
munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol
az elfogulatlan szakvizsgáztatás tõle nem várható el.

(6) A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának, elnökének, vagy a szakvizsgázónak a szakvizsga elõtti nyolc napig kell
bejelentenie az oktatásszervezõnek. Az oktatásszervezõ módosított összetételû szakvizsgabizottság felkérésével
köteles az összeférhetetlenségi okot megszüntetni.

4. § A szakvizsgabizottság elnöke a szakvizsga megkezdése elõtt vizsgálja, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása és
a szakvizsga megszervezése az oktatásszervezõ jogosultságainak megfelelõen, e rendelet elõírásai szerint történt-e.
A szakvizsga folyamán a szakvizsgabizottság elnöke köteles gondoskodni az e rendeletben foglaltak betartásáról.
A szakvizsgabizottság tagjai felelõsek a szakvizsga megfelelõ szakmai színvonalának biztosításáért.

5. § (1) Az oktatásszervezõ az oktatás és a szakvizsga megkezdése elõtt írásban bejelenti a székhelye szerint illetékes
tûzvédelmi hatóságnak
a) oktatás esetén annak helyét (pontos címét), kezdõ idõpontját (év, hó, nap, óra, perc) és idõtartamát,
b) szakvizsga esetén annak helyét (pontos címét), kezdõ idõpontját (év, hó, nap, óra, perc),
c) a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és

nyilvántartási számukat,
d) a foglalkozási ág vagy munkakör 1. melléklet szerinti sorszámát és megnevezését.

(2) A bejelentésben jelezni kell a felkészítés módját.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tûzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést

legalább az oktatás idõpontja elõtt nyolc nappal korábban megkapja és errõl az oktatásszervezõ köteles
meggyõzõdni.

(4) Az e rendeletben elõírt feltételek hiányában az oktatást megtartani és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet.
(5) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga idõpontjának kivételével –

bekövetkezõ esetleges változást, az illetékes tûzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga idõpontja elõtt
legalább egy munkanappal korábban, írásban és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott
településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga idõpontja nem változtatható.

(6) Az oktatásszervezõ bejelentésében – legfeljebb 3 fõ – tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg
– az (1) bekezdés c) pont szerinti adatok megadásával –, aki szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját
helyettesítheti. A helyettesítés esetén az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítõ tanfolyamon vagy
továbbképzésen részt vett, és
a) az 1. melléklet 5. vagy 7–9. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos

Képzési Jegyzékben szereplõ mûszaki szakképesítéssel vagy érettségivel,
b) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban foglaltakon

túlmenõen
ba) legalább három hónap tûzoltó-készülék karbantartó mûhelyben eltöltött gyakorlati idõvel,
bb) legalább három hónap tûzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idõvel, vagy
bc) legalább két év a tûzoltókészülék karbantartó mûhely felügyeletével kapcsolatos hivatali beosztásban

eltöltött gyakorlattal,
c) az 1. melléklet 10–11. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében mûszaki képzési területen

szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végzõ szolgáltató által igazolt
gyakorlattal vagy tervellenõrzési gyakorlattal,
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d) az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az
Országos Képzési Jegyzékben szereplõ mûszaki vagy építõipari vagy tûzvédelmi eszköz- és rendszerszerelõ,
karbantartó szakképesítéssel vagy érettségivel

rendelkezik.

7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében gyakorlati
részbõl áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, különös tekintettel a mûködési nyomás és a nyomásmérõ
mûszer akadálytalan mûködésének ellenõrzésére.

(2) Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részbõl áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a
vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os
arányban helyes választ adott, nem kötelezõ szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minõsül. Amennyiben
a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minõsül.

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervezõ a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától
számított öt évig érvényes.

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervezõ – a felkészítõ tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének
kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga megismétlését.

(5) A bizonyítvány érvényességének lejárta elõtt ismételt szakvizsga tehetõ a szakvizsga törzsanyagában meghatározott
óraszámú felkészítõ továbbképzés elvégzésével, a 6. §-ban meghatározott követelmények igazolásának
kötelezettsége nélkül. Amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítõ tanfolyamot ismételten el kell végezni.

(6) A szakvizsgára bocsáthatóság szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozó feltételeit az oktatásszervezõ a szakvizsgára
felkészítõ képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során ellenõrzi.

8. § (1) Az oktatásszervezõ a szakvizsgáról a 3. melléklet szerinti jegyzõkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal
együtt hat évig megõriz. Az oktatásszervezõ jogutód nélküli megszûnése esetén a jegyzõkönyveket és
vizsgaanyagokat a tûzvédelmi hatóságnak átadja, amely gondoskodik azok megõrzésérõl.

(2) Az oktatásszervezõ a szakvizsgáról készült jegyzõkönyv egy eredeti, aláírásokkal és az oktatásszervezõ bélyegzõjével
ellátott példányát, továbbá egy elektronikus példányát a szakvizsgát követõ nyolc napon belül megküldi a tûzvédelmi
hatóságnak.

(3) A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökrõl, valamint a szakvizsgára kötelezett
személyekrõl kimutatást vezet, amelyet az ellenõrzõ tûzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok
másolataival együtt – a hatósági ellenõrzés során – köteles bemutatni.

(4) A tûzvédelmi hatóság az eredményes szakvizsgát tett személyekrõl az oktatásszervezõk által megküldött
jegyzõkönyvek alapján összesítést készít.

(5) Az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a tevékenységet végzõnek rendelkeznie kell
az általa kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvû ismertetõjével,
a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedõ alkalmazástechnikai leírással.

(6) Az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. foglalkozási ágak, munkakörök esetében a kivitelezést, karbantartást, javítást, telepítést,
felülvizsgálatot végzõnek rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez,
felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal.

9. § (1) A szakvizsgával rendelkezõ személy bizonyítványa érvénytelen, ha
a) a tûzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás az e rendeletben foglalt elõírásokat

súlyosan sérti (különösen ilyennek minõsül, ha az oktatás részben vagy teljesen elmarad, a szakvizsga lefolytatása
vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg a bizonyítvány kiállítása),

b) a tûzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkezõ személy foglalkozása körében tûzvédelmi
szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tûzveszélyt jelent környezetére,

c) a tûzvédelmi hatóság megállapította, hogy a tûzoltó-technikai termék tervezését, kivitelezését, karbantartását
a jogszabályban, tûzvédelmi mûszaki követelményben, a tûzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérõ
módon, vagy annak mûködõképességét veszélyeztetve végzi.

(2) A tûzvédelmi hatóság dönt a szakvizsga bizonyítványok érvénytelenítésérõl, amennyiben az oktatásról,
a szakvizsgáról a tûzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tûzvédelmi
hatósági ellenõrzés szakszerû lefolytatását nem tette lehetõvé.
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(3) Az érvénytelen bizonyítványt az oktatásszervezõ köteles visszavonni. Az oktatásszervezõ a bizonyítvány
visszavonásáról a bizonyítvány számának megadásával nyolc napon belül írásban értesíti a tûzvédelmi hatóságot és
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF). A BM OKF a bizonyítvány számát,
a szakvizsgázó nevét, az oktatásszervezõ nevét és a vizsga idõpontját a honlapján közzéteszi.

(4) Ha az érvénytelen bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítõ
tanfolyam újbóli elvégzése.

(5) Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tûzvédelmi hatóság az (1) bekezdés a) pontja alapján állapította meg, akkor az
ismételt tanfolyam vagy továbbképzés elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítõ képzést és a vizsgát
díjmentesen végezheti el.

(6) A tûzvédelmi hatóság a tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítése ügyében hozott döntését az ügyfélen
kívül jogerõre emelkedés után megküldi
a) a BM OKF, és
b) az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt esetekben az oktatásszervezõ részére.

10. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése 2012. május 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét a BM OKF az e rendelet hatálybalépését követõ 45 napon
belül honlapján és Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzéteszi. A törzsanyagban
hivatkozott jogszabályok, szabványok változását az oktatásszervezõk az oktatási segédanyag és oktatási tematika
összeállításánál kötelesek figyelembe venni.

(2) A szakvizsga törzsanyagának és a javasolt szakirodalom változásait a (1) bekezdésben meghatározott módon kell
közzétenni.

(3) Az 1. melléklet 4., 12. vagy 13. foglalkozási ága, munkaköre, 2012. január 1. és 2012. május 1. között érvényes
tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhetõ.

(4) A 2012. január 1. elõtt érvényes foglalkozási ágak, munkakörök a következõ megváltozott foglalkozási ágaknak,
munkaköröknek felelnek meg:
a) a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzõk, továbbá azon propán-bután gáz üzemû targoncák

kezelõi, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik foglalkozási ág az 1. melléklet
3. pont szerinti foglalkozási ágnak,

b) a pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelõ, terméküzemeltetõ, anyag- és termékgyártás-vezetõ, kivétel a csak
I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók foglalkozási ág az 1. melléklet 6. pont
szerinti foglalkozási ágnak,

c) a beépített tûzjelzõ berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzõk
foglalkozási ág az 1. melléklet 8. pont szerinti foglalkozási ágnak,

d) a beépített tûzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzõk
foglalkozási ág az 1. melléklet 9. pont szerinti foglalkozási ágnak,

e) a beépített tûzjelzõ berendezéseket tervezõk, valamint a kivitelezésért felelõs, mûszaki vezetõk az 1. melléklet
10. pont szerinti foglalkozási ágnak,

f) a beépített tûzoltó berendezéseket tervezõk, valamint a kivitelezésért felelõs, mûszaki vezetõk az 1. melléklet
11. pont szerinti foglalkozási ágnak.

12. § Hatályát veszti a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl, a tûzvédelmi szakvizsgával
összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet.

         Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tûzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztõk és az építõipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzõk.
2. Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely idõpontban 300 kg tömegmennyiséget

meghaladó mennyiségû tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségû ipari vagy szolgáltatás
körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzõk.

3. Éghetõ gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzõk.
4. Tûzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzõk.
5. Tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzõk.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelõk, terméküzemeltetõk, anyag- és termékgyártás-vezetõk.
7. Tûzoltó készülékek karbantartását végzõk.
8. Beépített tûzjelzõ berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzõk.
9. Beépített tûzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzõk.

10. Beépített tûzjelzõ berendezéseket tervezõk, a kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõk, valamint az üzembe helyezõ
mérnökök.

11. Beépített tûzoltó berendezéseket tervezõk, a kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõk, valamint az üzembe helyezõ
mérnökök.

12. Tûzállóságot növelõ bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzõk.
13. Beépített hõ- és füstelvezetõ rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzõk.
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2. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

Tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

(Az oktatásszervezõ megnevezése, felnõttképzési és szolgáltatási nyilvántartási száma) 
Bizonyítványszám:

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY

(név)

születési helye, ideje:
.........................................................................................................................................................................................................................................
anyja neve: 
.........................................................................................................................................................................................................................................
eredményes tûzvédelmi szakvizsgát tett a    /2011. BM rendelet alapján.

Ezzel jogosulttá vált a .......................................................................................... (1. melléklet szerinti szám és pontos megnevezés)
foglalkozási ág, munkakör végzésére.
A tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes.

(szakvizsga helye, idõpontja)

.......................................................
szakvizsgabizottság elnöke

(név és aláírás)
nyilvántartási száma

......................................................... .........................................................
szakvizsgabizottság tagja szakvizsgabizottság tagja

(név és aláírás) (név és aláírás)
nyilvántartási száma nyilvántartási száma

(az oktatásszervezõ bélyegzõlenyomata és az oktatásszervezõ képviselõjének aláírása)

.......................................................
oktatásszervezõ képviselõje

(név és aláírás)
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3. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

Tûzvédelmi szakvizsga jegyzõkönyv

az oktatásszervezõ pontos megnevezése, nyilvántartási számai

Jegyzõkönyv

Készült: (a szakvizsgáztatás helye, helység pontos megnevezése, utca, házszám), 
(a szakvizsgáztatás ideje, év, hónap, nap)
Tárgy: (a foglalkozási ágak, munkakörök pontos megnevezése)

Szakvizsgabizottság

 Név Lakcím Nyilvántartási száma
Tûzvédelmi szakvizsga 

bizonyítvány száma

szakvizsgabizottság elnöke
szakvizsgabizottság tagja
szakvizsgabizottság tagja

Foglalkozási ág (munkakör) megnevezése:

Eredményes vizsgát tettek

Sor-
szám

Név Lakcím Anyja neve Születési hely Születési idõ
Tûzvédelmi
szakvizsga

bizonyítvány száma

1.
2.
3.

Sikertelen vizsgát tettek

Sor-
szám

Név Lakcím Anyja neve Születési hely Születési idõ

1.
2.
3.

.......................................................
szakvizsgabizottság elnöke

(név és aláírás)

......................................................... .........................................................
szakvizsgabizottság tagja szakvizsgabizottság tagja

(név és aláírás) (név és aláírás)

(az oktatásszervezõ bélyegzõlenyomata és az oktatásszervezõ képviselõjének aláírása)

.......................................................
oktatásszervezõ képviselõje

(név és aláírás)
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4. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány szám kiadásának szabályai

A bizonyítványok számozása:
az oktatásszervezõ saját, egyedi azonosítója–sorszám/y/évszám.
ahol
– az oktatásszervezõ saját, egyedi azonosítója: a bizonyítványt kiállító oktatásszervezõ saját betû- és/vagy számjele.
– sorszám: az oktatásszervezõ által az adott foglalkozási ágban kiadott, soron következõ természetes szám.
– y: a foglalkozási ág (munkakör) 1. melléklet szerinti száma.
– évszám: a bizonyítvány kiadásának éve.

A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelete
egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggõ rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti
a) a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet,
b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint
c) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról

szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

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

3. § Ez a rendelet – a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységrõl szóló kormányrendelettel együtt –
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az
561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1428/2011. (XII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb költségvetési szerveinek
átalakításáról

A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy beolvadással történõ megszüntetésük érdekében
1.1. a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet,
1.2. a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet,
1.3. a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete,
1.4. a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet,
1.5. a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet,
1.6. a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet,
1.7. a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet,
1.8. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet,
1.9. a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet,

1.10. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet,
1.11. a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ,
1.12. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Kutatóintézet,
1.13. a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja,
1.14. a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,
1.15. a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete,
1.16. a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet,
1.17. a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet,
1.18. a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet,
1.19. a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet,
1.20. a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet,
1.21. a Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézet,
1.22. a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet,
1.23. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet,
1.24. a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet,
1.25. a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet,
1.26. a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet,
1.27. a Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ,
1.28. a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ,
1.29. a Siófoki Akadémiai Üdülõ,
1.30. a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ,
1.31. a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága,
1.32. a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága,
1.33. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága,
1.34. a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Titkársága

költségvetési szervek átalakító okiratainak közzétételérõl a beolvadások kérelmezett idõpontjai elõtt legalább
15 nappal gondoskodjon;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a beolvadások kérelmezett idõpontjai elõtt legalább 15 nappal
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2. felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy mûködjön közre az 1. pontban meghatározott feladat
végrehajtása érdekében.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozata
a Kormány 2012. I. félévi munkatervérõl

A Kormány a 2012. június 30-ig terjedõ idõszak munkaterveként az e határozat mellékletében meghatározott feladatoknak
az ott megjelölt ütemezését fogadja el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozathoz

1. A Kormány 2012. januári ülései
1.1. Elõterjesztés a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény módosításáról

Felelõs: KIM
1.2. Elõterjesztés a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági

tevékenységrõl  szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

1.3. Elõterjesztés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl  szóló
kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
1.4. Elõterjesztés az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló

2009. évi LXI. törvény módosításáról
Felelõs: NGM

1.5. Elõterjesztés a földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: VM

2. A Kormány 2012. február ülései
2.1. Elõterjesztés a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ

kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról  szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel összefüggõ törvénymódosításokról

Felelõs: BM
2.2. Elõterjesztés az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról

Felelõs: BM
2.3. Elõterjesztés a járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Felelõs: KIM
2.4. Elõterjesztés a közszolgálati tisztviselõkrõl  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KIM
2.5. Elõterjesztés a kormánytisztviselõk teljesítményértékelésérõl, minõsítésérõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KIM
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2.6. Elõterjesztés a Büntetõ Törvénykönyvrõl
Felelõs: KIM

2.7. Elõterjesztés az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról  szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
Felelõs: NEFMI

2.8. Elõterjesztés a szén-dioxid geológiai tárolásáról  szóló törvényrõl
Felelõs: NFM

2.9. Elõterjesztés a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
2.10. Elõterjesztés a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról  szóló

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

2.11. Elõterjesztés a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

2.12. Elõterjesztés a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: NFM
2.13. Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

Felelõs: NGM
2.14. Elõterjesztés az ingatlanügyi hatósági eljárások és szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló törvényrõl

Felelõs: VM

3. A Kormány 2012. márciusi ülései
3.1. Elõterjesztés a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl  szóló

törvénnyel összefüggõ egyes kormányrendeletekrõl
Felelõs: BM

3.2. Elõterjesztés a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: BM
3.3. Elõterjesztés az egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Felelõs: BM
3.4. Elõterjesztés a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól  szóló

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: HM

3.5. Elõterjesztés az információbiztonság szabályairól  szóló törvényrõl
Felelõs: KIM

3.6. Elõterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
elektronikus kapcsolattartással összefüggõ végrehajtási rendeletrõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KIM
3.7. Elõterjesztés a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló

1996. évi XX. törvény összerendelési nyilvántartási tárgyú végrehajtási rendeletrõl  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KIM

3.8. Elõterjesztés a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról  szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm.
rendelet módosításáról

Felelõs: NEFMI
3.9. Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  szóló 168/1997.

(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI

3.10. Elõterjesztés a közúti közlekedésrõl  szóló egyes törvények módosításáról
Felelõs: NFM

3.11. Elõterjesztés a védett foglalkoztatók és szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezetek részére
fenntartott szerzõdésekrõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
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3.12. Elõterjesztés a közbeszerzések tekintetében a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági
követelményekre vonatkozó szabályokról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
3.13. Elõterjesztés a kormányzati célú hálózatokról  szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM
3.14. Elõterjesztés a szén-dioxid geológiai tárolásáról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
3.15. Elõterjesztés a villamosenergia-rendszer és az együttmûködõ földgázrendszer tekintetében az európai és a nemzeti

kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos részletes szabályokról  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NFM

3.16. Elõterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. CXL. törvény
elektronikus ügyintézési rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
3.17. Elõterjesztés a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
3.18. Elõterjesztés a nemzetgazdaság biztonságos mûködésérõl és védelmi felkészítésérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
3.19. Elõterjesztés az üzletszerûen végzett életjáradék nyújtására irányuló szolgáltatás alapvetõ szabályairól  szóló

törvényrõl
Felelõs: NGM

3.20. Elõterjesztés az új lakást vásárlók védelmét biztosító garanciák kialakításáról, a projektcégek tevékenységérõl  szóló
törvényrõl

Felelõs: NGM
3.21. Elõterjesztés a Pénzügyi Ágazati Közfelügyeletrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
3.22. Elõterjesztés a szakképzési követelménymodulokról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NGM
3.23. Elõterjesztés a Pénzügyi Ágazati Közfelügyeletrõl  szóló törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletrõl

Felelõs: NGM
3.24. Elõterjesztés a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet, valamint 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos módosításáról

Felelõs: NGM
3.25. Elõterjesztés a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól  szóló

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: VM

3.26. Elõterjesztés az állattartást segítõ kedvezményes Hitelprogram bevezetésérõl  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: VM

4. A Kormány 2012. áprilisi ülései
4.1. Elõterjesztés a település közbiztonságának biztosításában közremûködõ szervek feladatairól  szóló törvénycsomagról

Felelõs: BM
4.2. Elõterjesztés a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló törvényrõl

Felelõs: BM
4.3. Elõterjesztés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény módosításáról

Felelõs: BM
4.4. Elõterjesztés az országos területrendezési és építési követelményekrõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: BM

4.5. Elõterjesztés a Polgári Törvénykönyvrõl
Felelõs: KIM
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4.6. Elõterjesztés a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
Felelõs: KIM

4.7. Elõterjesztés az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM
4.8. Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû munkavállalókkal és munkáltatókkal összefüggõ támogatási és

akkreditációs szabályok módosításáról  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NEFMI

4.9. Elõterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NEFMI

4.10. Elõterjesztés az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
Felelõs: NFM

4.11. Elõterjesztés a postai szolgáltatásokról  szóló törvényrõl
Felelõs: NFM

4.12. Elõterjesztés az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
Felelõs: NFM

4.13. Elõterjesztés a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló
kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
4.14. Elõterjesztés a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

Felelõs: NGM
4.15. Elõterjesztés az Új Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Felelõs: NGM
4.16. Elõterjesztés a lánctartozások csökkentése érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
4.17. Elõterjesztés a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló

törvényrõl
Felelõs: VM

5. A Kormány 2012. májusi ülései
5.1. Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: BM
5.2. Elõterjesztés a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló törvényrõl

Felelõs: BM
5.3. Elõterjesztés a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával, tartózkodásával, a harmadik országbeli

állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásával kapcsolatos
kormányrendeletekrõl

Felelõs: BM
5.4. Elõterjesztés az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
5.5. Elõterjesztés a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás érdekében egyes törvények módosításáról

Felelõs: KIM
5.6. Elõterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
5.7. Elõterjesztés a konzuli védelemrõl  szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Felelõs: KüM
5.8. Elõterjesztés egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NEFMI
5.9. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NEFMI
5.10. Elõterjesztés a nemzeti köznevelésrõl  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NEFMI
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5.11. Elõterjesztés a nemzeti felsõoktatásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NEFMI

5.12. Elõterjesztés a 2013–2020 közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-kereskedelmi rendszerrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NFM

5.13. Elõterjesztés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti
önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatás mértékérõl, felhasználásának ellenõrzésérõl és elszámolásának
rendjérõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
5.14. Elõterjesztés a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti program kidolgozására,

a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával,
és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggõ feladatok
elvégzésére kijelölt szerv tevékenységérõl, és annak pénzügyi forrásáról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
5.15. Elõterjesztés a 2013–2020 közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-kereskedelmi rendszerrõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
5.16. Elõterjesztés a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérõl  szóló

kormányrendeletrõl
Felelõs: NFM

5.17. Elõterjesztés a vízi személyszállítás feltételeirõl  szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

5.18. Elõterjesztés a közúti személyszállítási szerzõdésekrõl  szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

5.19. Elõterjesztés a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

5.20. Elõterjesztés a fûtõ- és hûtõrendszerek felülvizsgálatáról  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NFM

5.21. Elõterjesztés a megújuló és alternatív energiaforrásokból elõállított hõ- és villamos energia kötelezõ átvételi
rendszerrõl (METÁR)  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NFM
5.22. Elõterjesztés a kutatás-fejlesztésrõl és technológiai innovációról  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
5.23. Elõterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NGM
5.24. Elõterjesztés a felnõttképzésrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
5.25. Elõterjesztés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi

CXXXVI. törvény módosításáról
Felelõs: NGM

5.26. Elõterjesztés az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról  szóló
törvényrõl

Felelõs: NGM
5.27. Elõterjesztés a munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról

Felelõs: NGM
5.28. Elõterjesztés a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési

engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NGM

5.29. Elõterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NGM

5.30. Elõterjesztés a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM
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5.31. Elõterjesztés az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
Felelõs: VM

5.32. Elõterjesztés a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati
térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról  szóló 178/2010. (V.13.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: VM
5.33. Elõterjesztés a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: VM
5.34. Elõterjesztés a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Meg valósítási Programról  szóló 25/2002. (II. 27.)

Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: VM

6. A Kormány 2012. júniusi ülései
6.1. Elõterjesztés a rend õrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak
megállapításáról  szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: BM
6.2. Elõterjesztés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes 

kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM

6.3. Elõterjesztés az Útra való Ösztöndíjprogramról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KIM

6.4. Elõterjesztés a járások kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: KIM

6.5. Elõterjesztés a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság szervezetére és eljárására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
kormányrendeletrõl

Felelõs: KIM
6.6. Elõterjesztés a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi

CXL. törvény módosításáról
Felelõs: NEFMI

6.7. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: NEFMI

6.8. Elõterjesztés az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelõs: NEFMI

6.9. Elõterjesztés az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM
6.10. Elõterjesztés a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 szóló kormányrendelet módosításáról
Felelõs: NFM

6.11. Elõterjesztés a vendéglátó tevékenység végzésének feltételeirõl  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NGM

6.12. Elõterjesztés a lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NGM

6.13. Elõterjesztés a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl, valamint a szakmai vizsgadíj és
a vizsgáztatási díjak kereteirõl  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: NGM
6.14. Elõterjesztés gyakorlati képzést folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról, ellenõrzésérõl és az ellenõrzés

során kiszabható bírság mértékérõl  szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NGM

6.15. Elõterjesztés a termõföldrõl  szóló törvényrõl (egységes földkódex)
Felelõs: VM
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6.16. Elõterjesztés a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: VM
6.17. Elõterjesztés a szõlõtermelésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról

Felelõs: VM
6.18. Elõterjesztés a szakmaközi szervezetekrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
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	A Kormány 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
	a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról 34661

	A Kormány 260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
	a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról 34673

	A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
	a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról 34676

	A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete
	a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl, a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 34700

	A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelete
	egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggõ rendeletek hatályon kívül helyezésérõl 34707

	A Kormány 1428/2011. (XII. 7.) Korm. határozata
	a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb költségvetési szerveinek átalakításáról 34708

	A Kormány 1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozata
	a Kormány 2012. I. félévi munkatervérõl 34709



