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III. Kormányrendeletek

A Kormány 180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó 
gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között 
sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén 
adandó gyors értesítésről szóló
EGYEZMÉNY

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
azzal az óhajjal, hogy hiánytalanul, teljes egészében teljesítsék az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 
záró dokumentumainak rendelkezéseit, erősítve ezáltal a baráti kapcsolatokat a Szerződő Felek között,
meggyőződve annak szükségességéről, hogy a  Szerződő Felek a  lehető leggyorsabban nyújtsanak megfelelő 
tájékoztatást sugaras veszélyhelyzet fennállása esetén, az  országhatáron kívül esetleg jelentkező következmények 
minimalizálása érdekében,
abban a meggyőződésben, hogy a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos azonnali információ- 
és tapasztalatcsere nagymértékben hozzájárul a Szerződő Felek államai lakosságának biztonságához,
figyelembe véve a  nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről, valamint a  nukleáris baleset, illetve sugaras 
veszélyhelyzet esetén nyújtandó segítségről szóló, 1986. szeptember 26-án aláírt egyezményt, úgyszintén 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen belül folyó együttműködés elfogadott alapelveit,
figyelemmel arra, hogy Magyarországot, mint az  Európai Unió és az  Európai Atomenergia Közösség tagját kötik 
az  Európai Unió szerződései (az Európai Unióról szóló Szerződés, az  Európai Unió Működéséről szóló Szerződés, 
az Európai Atomenergia-közösséget Létrehozó Szerződés) és az ezekből eredő másodlagos jogforrások,
a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk 
Alkalmazási terület

 1. Az Egyezmény olyan esetekben adandó értesítésekre és tájékoztatásra vonatkozik, amikor valamelyik Szerződő Fél 
széleskörű intézkedésekről dönt a lakosság védelmére, a következő okokból eredő sugaras veszélyhelyzet fellépése 
esetén:
a) a  Szerződő Fél államának területén keletkezett, a  2. bekezdésben hivatkozott létesítményekkel, illetve 

tevékenységekkel kapcsolatos baleset, amelynek eredményeként jelentős radioaktívanyag-kibocsátás 
keletkezik, illetve keletkezhet; vagy

b) a  Szerződő Fél államának területén, vagy azon kívül mért, a  normálistól eltérő radioaktivitási szint, amely 
az adott Szerződő Fél lakosságának egészségére nézve káros lehet; vagy

c) az  a)  pontban meghatározottól eltérő, a  2. bekezdésben hivatkozott létesítményeket és tevékenységeket 
érintő balesetek, amelyek jelentős radioaktívanyag-kibocsátást eredményeznek, illetve eredményezhetnek; 
vagy

d) más balesetek, amelyek jelentős radioaktívanyag-kibocsátást eredményeznek vagy eredményezhetnek.
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 2. A jelen Cikk 1. a) és c) pontjában hivatkozott létesítmények, illetve tevékenységek az alábbiak:
a) bármely, bárhol elhelyezett nukleáris reaktor;
b) bármely más, a nukleáris üzemanyag-ciklushoz tartozó létesítmény;
c) bármely, radioaktív hulladékot kezelő létesítmény;
d) nukleáris üzemanyag vagy radioaktív hulladékok szállítása és tárolása;
e) radioaktív izotópok előállítása, felhasználása, tárolása, végleges elhelyezése és szállítása mezőgazdasági, 

ipari, orvosi és kapcsolódó tudományos és kutatási célokra; és
f ) radioaktív izotópok használata energia előállítására űreszközökben.

2. Cikk 
Értesítés és tájékoztatás
Az 1. Cikkben részletezett sugaras veszélyhelyzetben, amelynél a  másik Szerződő Fél lakosságának 
veszélyeztetettsége biztosan nem zárható ki, az  említett Cikkben hivatkozott Szerződő Félnek az  alábbi 
intézkedéseket kell tennie:
a) azonnal tájékoztatja a másik Szerződő Felet – aki a jelen Egyezmény 1. Cikkében részletezettek szerint érintett 

vagy érintett lehet – a  sugaras veszélyhelyzetről, annak jellegéről, keletkezésének időpontjáról és pontos 
helyéről;

b) haladéktalanul megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Egyezmény 3. Cikkében részletezett, rendelkezésére 
álló információkat, amelyek az illető Szerződő Fél államában a radiológiai következmények minimalizálásához 
szükségesek.

3. Cikk 
Közlendő információk

 1. A  2. Cikk b)  pontja értelmében nyújtandó információnak a  Szerződő Fél rendelkezésére álló alábbi adatokat kell 
tartalmaznia:
a) az esemény jellege és időpontja, pontos helye, ahol lehetséges, az érintett létesítmény, illetve tevékenység;
b) az  esemény feltehető, illetve megállapított oka és előre látható alakulása a  radioaktív anyag kibocsátása 

szempontjából;
c) a  radioaktív kibocsátás általános jellemzői, beleértve annak jellegét, valószínű fizikai és kémiai formáját, 

továbbá a radioaktív kibocsátás mennyiségét, összetételét és effektív magasságát;
d) a  radioaktív kibocsátás terjedésének előrejelzéséhez szükséges aktuális és előre látható meteorológiai és 

hidrológiai viszonyok;
e) a környezeti radioaktív anyagkoncentráció mérési eredményei;
f ) az élelmiszerek, takarmányok és ivóvíz radioaktív anyagkoncentráció mérési adatai;
g) a megtett vagy tervezett védelmi intézkedések;
h) a lakosság tájékoztatására megtett vagy tervezett intézkedések;
i) a radioaktív kibocsátás becsült időbeni változása;
j) az információ forrása.

 2. A  jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott információkat megfelelő időközönként ki kell egészíteni további 
tájékoztatással, beleértve a veszélyhelyzet alakulását, előre látható, illetve tényleges befejeződését.

 3. A jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott információt és annak minden módosítását a 2. Cikkben részletezettek 
szerint mindaddig szolgáltatni kell, amíg a  helyzet fennáll, vagy ameddig elegendő információ nem áll 
rendelkezésre a fennálló helyzet megítéléséhez.

4. Cikk 
Az intézkedésekben való együttműködés

 1. A  jelen Egyezmény 2. Cikkében hivatkozott helyzet esetében a  Szerződő Felek késedelem nélkül megállapodnak 
a  lakosság egészség- és vagyonvédelme érdekében szükséges együttműködés és lehetséges segítségnyújtás 
vonatkozásában.

 2. A Szerződő Felek haladéktalanul megállapodnak – a  jelen Cikk 1. bekezdésében foglaltakon túl – minden további 
szükséges intézkedésben.

 3. A  másik országban jelentkező radiológiai következmények minimalizálása érdekében a  jelen Egyezmény 
2. Cikk b) pontja szerinti tájékoztatást adó Szerződő Fél a lehetséges mértékben azonnal válaszol a másik Szerződő 
Fél további tájékoztatási igényére vagy együttműködési kérésére.
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5. Cikk 
Illetékes szervek és kapcsolattartási pontok

 1. A  Szerb Köztársaság részéről jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes hatóság a  Környezetvédelemért 
felelős Minisztérium és a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal.
A Magyarország részéről jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős illetékes hatóság az  Országos Atomenergia 
Hivatal.

 2. A  Szerb Köztársaság részéről a  külföldről érkező értesítés és tájékoztatás fogadására kijelölt kapcsolattartó pont 
a Belügyminisztérium Veszélyhelyzet-kezelési Részleg.
Magyarország részéről a  külföldről érkező értesítés és tájékoztatás fogadására kijelölt kapcsolattartó pont 
az Országos Atomenergia Hivatal.

 3. A  Szerb Köztársaság részéről a  jelen Egyezmény alapján adandó értesítés és tájékoztatás küldésére kijelölt 
kapcsolattartó pont a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal.
Magyarország részéről a jelen Egyezmény alapján adandó értesítés és tájékoztatás küldésére kijelölt kapcsolattartó 
pont az Országos Atomenergia Hivatal.

 4. A  Szerződő Felek a  továbbiakban tájékoztatást nyújtanak mindennemű, az  1., 2. és 3. bekezdésben megjelölt 
információban bekövetkező változásról.

 5. A kapcsolattartási pontok kijelölésüket követően haladéktalanul megállapodnak az információtovábbítás módjairól. 
A továbbítási rendszer működését legalább évente egyszer ellenőrizni kell.

6. Cikk 
Egyéb információ

 1. A Szerződő Felek évente egyszer kölcsönösen tájékoztatják egymást nukleáris programjaikról, az 1. Cikk 2. bekezdés 
a)–c)  pontjai szerinti létesítményeik üzemeltetési tapasztalatairól, telephelyen kívüli megelőző intézkedéseikről, 
továbbá a nukleáris biztonság és sugárvédelem területén alkalmazott jogi szabályozásokról.

 2. A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást meglévő, építés alatt álló és tervezett, az 1. bekezdés szerinti 
létesítményeikről. A kicserélendő információ a következő adatokat tartalmazza:
– a létesítmény megnevezése,
– a létesítmény telephelye és címe,
– az üzemeltető,
– a létesítmény alapvető műszaki adatai,
– aktuális állapot,
– teljesítményadatok,
– a létesítmény helyszínének főbb jellemzőit tartalmazó leírás,
– a megelőző intézkedések és a baleset-elhárítási intézkedések aktuális adatai.

 3. A  jelen Cikk 1. bekezdése szerinti nukleáris létesítményekről szolgáltatandó, a  környezeti hatásokra, a  nukleáris 
biztonságra, valamint a  sugárvédelemre vonatkozó további információkat a  9. Cikk szerinti konzultációkon kell 
megtárgyalni.

 4. A  tervezett létesítményekről a  2. bekezdés szerint adandó tájékoztatásra a  létesítési engedély kiadása után kerül 
sor. A  Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást még az  építési szakaszban, hat hónappal korábban 
a létesítmények előirányzott üzembe helyezésének időpontjáról.

7. Cikk 
Mérési program

 1. Mindegyik Szerződő Fél mérési programot hajt végre a  saját államának területén az  ionizáló sugárzás és 
a radionuklidok mérésére a környezetben, különös tekintettel a 6. Cikk 1. bekezdésében említett létesítményekre.

 2. A  mérési programnak tartalmaznia kell a  kibocsátási adatokat, valamint a  radionuklid koncentráció mérését 
a következő közegekben: levegő (aerosol is), ivóvíz, felszíni víz, talaj, csapadék, élelmiszerek, takarmányok. A mérési 
eredményeknek kölcsönösen összevethetőeknek kell lenniük, és elegendő információt kell tartalmazniuk ahhoz, 
hogy a Szerződő Fél lakosságának sugárterhelése kiszámítható legyen.

 3. A mérési eredményeket évente egyszer át kell adni a másik Szerződő Félnek. A normál állapottól való jelentősebb 
eltérés esetén a  tájékoztatás azonnal továbbítandó a  másik Szerződő Félnek. A  Szerződő Fél kérésre kiegészítő 
tájékoztatást nyújt.
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8. Cikk 
Adatcsere a Radiológiai Gyorsértesítési Rendszerről
A Szerződő Felek jelen Egyezmény hatálybalépését követően két éven belül – koordinátoraik által jóváhagyott 
megállapodásnak megfelelően – megalkotják egymás radiológiai gyorsértesítési rendszerére vonatkozó adatcsere 
eljárásrendjét.

9. Cikk 
Konzultációk

 1. A Szerződő Felek évente egyszer kölcsönös szakmai konzultációt tartanak, amelyen egyebek között:
a) értékelik az Egyezmény végrehajtását,
b) megtárgyalják a 6. Cikk alapján nyújtott információt,
c) értékelik a 7. Cikk szerinti mérési program eredményeit, valamint
d) foglalkoznak egyéb aktuális nukleáris biztonsági és sugárvédelmi kérdésekkel.

 2. A  Szerződő Felek koordinátoraikon keresztül állapodnak meg a  kölcsönös szakmai konzultáció időpontjában, 
helyében és résztvevőiben.

 3. Szükség esetén, a koordinátorok egyetértésével kerül sor az 1. bekezdés szerinti további szakmai konzultációkra.

10. Cikk 
Koordinátorok

 1. A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtására egy-egy koordinátort biztosítanak, amely
a) a Szerb Köztársaság Kormánya részéről a Szerb Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Hivatal;
b) Magyarország Kormánya részéről pedig az Országos Atomenergia Hivatal.

 2. A koordinátorok megbízatása főleg az alábbiakra terjed ki:
a) az  együttműködés keretébe tartozó, az  Egyezmény 6., 7. és 8. Cikke szerint átadandó valamennyi szakmai 

ismeret és információ cseréje, kivéve, ha a tájékoztatás valamely speciális módja kerül megfontolásra és
b) a 9. Cikk szerinti kölcsönös szakmai konzultációk szervezése.

 3. A  Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást a  koordinátor kijelölésében bekövetkezett esetleges 
változásról.

11. Cikk 
A lakosság tájékoztatása
A 2., 3., 6., 7. és 8. Cikkeknek megfelelően mindkét Szerződő Fél a  másiktól kapott információt felhasználhatja 
a lakosság tájékoztatására, kivéve, ha azt a másik Szerződő Fél bizalmasan közölte.

12. Cikk 
Költségek
A jelen Egyezmény keretében folyó kölcsönös információcsere költségtérítés-mentes. Amennyiben valamely 
kiegészítő információ jelentős költségtöbbletet eredményez, úgy azt a kiegészítést kérő Szerződő Fél fedezi.

13. Cikk 
Más nemzetközi egyezményekkel való viszony
Jelen Egyezmény nem befolyásolja a  Szerződő Felek azon kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a  jelen 
Egyezmény tárgyával kapcsolatos meglévő, vagy a jövőben kötendő nemzetközi egyezményekből erednek.

14. Cikk 
Az Egyezmény hatálybalépése, időbeli hatálya és felmondása

 1. A  jelen Egyezmény annak az  utolsó értesítésnek a  kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, 
amelyben a Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépés belső jogi feltételeinek teljesüléséről.

 2. Az Egyezmény határozatlan időre szól.
 3. Bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja az  Egyezményt. Az  Egyezmény hat hónappal azt követően veszti 

hatályát, hogy a másik Fél diplomáciai úton írásban megkapja a felmondást.
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Az Egyezmény két eredeti példányban készült, szerb, magyar, valamint angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt 
hiteles. Értelmezési vagy alkalmazási kétségek felmerülése esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült Belgrádban, 2014. július 1-én.

 Magyarország Kormánya nevében A Szerb Köztársaság Kormánya nevében

A G R E E M E N T
between the Government of the Republic of Serbia and the Government of Hungary for the Early 
Exchange of Information in the Event of Radiological Emergency

The Government of the Republic of Serbia and the Government of Hungary (hereinafter referred to as the 
“Contracting Parties”),
Desiring to fulfill completely and on the whole the provisions of concluding documents of the Conference on 
Security and Cooperation in Europe and thus to strengthen the friendly relations between the Contracting Parties,
Convinced of the need to provide relevant information about radiological emergency as early as possible in order 
that eventual transboundary consequences can be minimized,
Convinced, that the prompt exchange of information and experiences on nuclear safety and radiation safety 
contributes to the general safety of the population of the states of the Contracting Parties to a high degree,
Considering the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986) and the Convention on Assistance in 
the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986) as well as the recognized principles of cooperation 
within the International Atomic Energy Agency,
Considering that Hungary is a Member State of the European Union and of the European Atomic Energy Community 
and as such bound by the provisions of the EU Treaties (Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the 
European Union, Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and their secondary legislation
Have agreed as follows:

Article 1 
Scope of application

 1. This Agreement shall apply to the notification and provision of information whenever a Contracting Party decides to 
take measures of a wide-spread nature in order to protect the general public in case of the following emergencies:
a) an accident in the territory of the state of a Contracting Party involving facilities or activities referred to in 

paragraph 2 of this Article from which a significant release of radioactive material occurs or is likely to occur; 
or

b) the detection, within or outside the territory of the state of a  Contracting Party, of abnormal levels of 
radioactivity which are likely to be detrimental to public health in the state of that Contracting Party;

c) accidents other than those specified in paragraph 1 (a) involving facilities or activities referred to in 
paragraph 2 of this Article from which a significant release of radioactive material occurs or is likely to occur; 
or

d) other accidents from which a significant release of radioactive materials occurs or is likely to occur.
 2. The facilities or activities referred to in paragraph 1 (a) and (c) of this Article are the following:

a) any nuclear reactor, wherever located;
b) any other nuclear fuel cycle facility;
c) any radioactive waste management facility;
d) the transport and storage of nuclear fuels or radioactive wastes;
e) the manufacture, use, storage, disposal and transport of radioisotopes for agricultural, industrial, medical and 

related scientific and research purposes;
f ) the use of radioisotopes for power generation in space objects.
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Article 2 
Notification and information
In the event of radiological emergency specified in Article 1 of this Agreement, for which the endangering of the 
population of the other Contracting Party cannot be positively excluded, the Contracting Party referred to in the 
Article shall take the following steps:
(a) forthwith notify the Contracting Party which is, or is likely to be, affected as specified in Article 1 of this 

Agreement of the radiological emergency, its nature, the time of its occurrence and its exact location;
(b) promptly provide the Contracting Party with such available information, referred to in Article 3 of this 

Agreement, relevant to minimizing the radiological consequences in the state of that Contracting Party.

Article 3 
Information to be provided

 1. The information to be provided pursuant to Article 2 (b) of this Agreement shall comprise the following data 
available to the Contracting Party:
a) the nature and time of the event, its exact location where appropriate, the facility or the activity involved,
b) the assumed or established cause and the predicted development of the event relevant to the release of the 

radioactive materials,
c) the general characteristic of the radioactive release, including the nature, probable physical and chemical 

form and the quantity, composition and effective height of the radioactive release,
d) information on current and forecast meteorological and hydrological conditions, necessary for prediction of 

the dispersion and deposition of released radioactive material,
e) the results of environmental monitoring on the concentration measurements of radionuclides,
f ) the results of concentration measurements of radionuclides in foodstuffs, feedingstuffs and drinking water,
g) the protective measures taken or planned,
h) the measures taken, or planned, to inform the public,
i) the predicted behavior over time of the radioactive release,
j) source of information.

 2. The information specified in the first paragraph of this Article shall be supplemented at appropriate intervals by 
further relevant information, including the development of the emergency situation and its foreseeable or actual 
termination.

 3. The information specified in the first paragraph of this Article and every amendment of it shall be provided as 
specified in Article 2 of this Agreement until the situation comes to an end or until there is sufficient information for 
the judgment of the actual situation.

Article 4 
Cooperation in taking measures

 1. In the case of situation referred to in Article 2 of this Agreement the Contracting Parties shall agree without delay 
on an arrangement for necessary cooperation in taking measures for the protection of health and property of the 
population as well as for possible assistance.

 2. The Contracting Parties shall agree without delay – apart from the measures determined in the first paragraph of 
this Article – on any necessary further measures.

 3. With the view to minimizing the radiological consequences in the other country, the Contracting Party providing 
the information pursuant to Article 2, (b) of this Agreement shall immediately answer to realizable extent the other 
Contracting Party on its demand for further information or its request for cooperation.

Article 5 
Competent authorities and points of contact

 1. The Competent authorities responsible for enforcement of this Agreement in the Republic of Serbia are
the Ministry competent for environmental protection and the Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety 
Agency.
The Competent authority for enforcement of this Agreement in Hungary is the Hungarian Atomic Energy Authority.

 2. The Point of Contact in the Republic of Serbia for receiving from abroad notification and information specified in 
Articles 2 and 3 of this Agreement is the Ministry competent for emergency management.
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The Point of Contact in Hungary for receiving from abroad notification and information specified in Articles 2 and 3 
of this Agreement is the Hungarian Atomic Energy Authority.

 3. The Point of Contact in the Republic of Serbia for issuing notification and information specified in Articles 2 and 3 of 
this Agreement is the Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.
The Point of Contact in Hungary for issuing notification and information specified in Articles 2 and 3 of this 
Agreement is the Hungarian Atomic Energy Authority.

 4. The Contracting Parties shall furthermore inform each other on any change that may occur in the information 
referred to in paragraph 1, 2 and 3 of this Article.

 5. As soon as the Agreement is concluded, the Points of Contact promptly agree upon the ways of the information 
transmission. The functioning of the transmission system shall be checked at least once a year.

Article 6 
Other information

 1. The Contracting Parties shall provide reciprocal information about their own nuclear programs, working 
experiences of nuclear facilities comprising those facilities listed in Article 1, paragraph 2 (a) – (c) of this Agreement, 
off-site emergency plans and about the legal regulations in the field of nuclear safety and radiation safety once 
a year.

 2. The Contracting Parties shall provide reciprocal information on the existing nuclear facilities from paragraph 1 of 
this Article, those under construction and those planned. Information comprising the following data shall be 
exchanged:
a) the name of the facility
b) the site and address of the facility
c) the operator
d) basic technical data about the facility
e) present status
f ) power data
g) basic description of the location of the facility
h) appropriate data for emergency planning and response.

 3. Further information provided for nuclear facilities from paragraph 1 of this Article, relevant to environmental 
impact, nuclear safety and radiation safety shall be subject to discussions during consultations in accordance with 
Article 9 of this Agreement.

 4. The information on the planned facilities according to paragraph 2 of this Article shall be provided after the license 
for construction of nuclear facility is issued by competent authority. The Contracting Parties shall provide reciprocal 
information about the foreseen start of the functioning of the facilities on course of construction six months in 
advance.

Article 7 
Program of measurements

 1. Each Contracting Party shall carry out in the territory of its state the program of measurements of ionizing radiation 
and radionuclides in the environment, in particular to the nuclear facilities from Article 6, paragraph 1 of this 
Agreement.

 2. The program of measurements shall contain the concentration measurements of radionuclides in the substances: 
air (including aerosols), drinking water, surface water, soil, precipitations, foodstuffs and feeding stuffs as well 
as emission data. The results of the measurements shall be mutually comparable and shall contain sufficient 
information for calculation of the radiation exposure of population of the Contracting Party.

 3. The results of the measurements shall be forwarded to the other Contracting Party once a  year. In the case of 
more significant deviation from the normal situation the information shall be forwarded promptly to the other 
Contracting Party. The Contracting Party gives supplementary information, if requested.

Article 8 
Exchange of Data from Radiological Early Warning System
The Contracting Parties shall establish the system for exchange of data from their radiological early warning systems 
in two years after this Agreement enters into force, according to an arrangement agreed by coordinators.
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Article 9 
Consultations

 1. The Contracting Parties shall carry out mutual technical consultations once a year, which particularly:
(a) estimate the implementation of this Agreement,
(b) treat given information pursuant to Article 6 of this Agreement,
(c) estimate the results of the program of measurements pursuant to Article 7 of this Agreement,
(d) treat other current matters of nuclear safety and radiation safety.

 2. The Contracting Parties will agree upon the time and location of mutual technical consultations and the participants 
through coordinators.

 3. If necessary, additional technical consultations according to paragraph 1 of this Article shall be carried out by an 
agreement between coordinators.

Article 10 
Coordinators

 1. Each Contracting Party shall provide one coordinator for the implementation of this Agreement:
(a) in the Republic of Serbia: Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
(b) in Hungary: the Hungarian Atomic Energy Authority,

 2. Coordinators are mainly in charge of:
(a) exchange of all expert bases and information which are within the need of cooperation pursuant to Articles 

6, 7 and 8 of this Agreement, except if a special way of informing comes into consideration,
(b) organizing of mutual technical consultations according to Article 9.

 3. The Contracting Parties shall notify through diplomatic channels the eventual changes in appointing a coordinator.

Article 11 
Public Information
The contents of the information received by one Contracting Party pursuant to Articles 2, 3, 6, 7 and 8 of this 
Agreement from the other Contracting Party may be used for public information by each Contracting Party except 
when such information is provided in confidence by the other Contracting Party.

Article 12 
Expenses
Mutual exchange of information according to this Agreement is free of charge. If supplementary information leads 
into major expenses, they are covered by the Contracting Party which requested for the completion.

Article 13 
Relationship to other international agreements
This Agreement shall not affect the reciprocal rights and obligations of the Contracting Parties under the existing 
international agreements which relate to the matters covered by this Agreement or under future international 
agreements.

Article 14 
Entry into force, duration and denunciation

 1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the latest diplomatic note by 
which the Contracting Parties notify each other about completion of their internal legal requirements for its entry 
into force.

 2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time.
 3. Each Contracting Party may denounce this Agreement at any time. The Agreement is terminated six months after 

the date the other Contracting Party receives the denunciation in writing through diplomatic channels.

Done in Beograd on 1 July 2014 in two originals in the Serbian, Hungarian and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of any divergence in its interpretation the English text shall prevail.

 For the Government of the Republic of Serbia For the Government of Hungary”
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  energiapolitikáért felelős miniszter és az  Országos 

Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya, a  továbbiakban a  „Felek”, kifejezve az  országaik közti 
kétoldalú együttműködés továbbfejlesztésére irányuló óhajukat az oktatás, a tudomány és a kultúra terén, egymás 
jogainak és kölcsönös érdekeinek figyelembe vétele mellett,
Felismerve a  kultúra és a  művészetek fontosságát a  két ország népei egymás kölcsönös megértésének 
továbbfejlesztésében valamint a nemzetközi kapcsolatok megerősítésében,
Tovább kívánják fejleszteni és megszilárdítani a két ország között meglévő baráti kapcsolatokat,
Ezért a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A Felek támogatják az oktatás, a tudomány és kultúra terén való együttműködésük továbbfejlesztését a nemzetközi 
jog egyetemlegesen elismert alapelvei szerint és az országaikban hatályban lévő jogi szabályozás keretei között.

2. cikk
A Felek ösztönzik az  országaik közti tapasztalatcserét az  oktatás terén, lehetővé téve ezáltal egymás számára 
az oktatási rendszereik felépítésével és szervezetével, a tananyaggal, a tantervvel, taneszközökkel és más – a további 
együttműködések kialakítása szempontjából fontos – információkhoz való hozzáférést.

3. cikk
A Felek támogatják és elősegítik a  felsőoktatási intézmények közti együttműködések továbbfejlesztését csakúgy, 
mint a hallgatói-oktatói mobilitást közös projektek keretein belül.

4. cikk
A Felek együttműködnek a  felsőoktatás terén a  felsőoktatási intézményi karoknak és tudósaiknak kifejlesztett 
képzésekben. A  képzésekre való beiratkozással és a  finanszírozásukkal kapcsolatos szabályokat olyan vonatkozó 
programok tartalmazzák, amelyek figyelembe veszik a két országban hatályban lévő jogi szabályozást.
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5. cikk
A Felek továbbfejlesztik tudományos együttműködésüket az egymás közti információcsere, workshopok/szemináriumok, 
közös programok és a tudományos együttműködésre irányuló projektek révén.
Az együttműködés megvalósításáért a  minisztériumok, s azok illetékes szervezeti egységei, valamint a  két ország 
tudományos és kutatási intézményei felelősek, figyelembe véve intézkedési jogkörük határait, s az  országaikban 
hatályban lévő jogi szabályozást.
Az együttműködés tartalmát, anyagi és szervezési feltételeit a Felek egy külön megállapodásban rögzítik.

6. cikk
A tudományos együttműködés a következőképpen valósul meg:
Tudósok és szakemberek cseréjével, akik a tudományos kutatások végrehajtásáért felelnek.
Küldöttségek rövid távú cseréjével, melynek célja a  tudományos és műszaki tevékenységek tervezésének, 
szervezésének megismerése csakúgy, mint kongresszusokon, szimpóziumokon és más tudományos 
tevékenységekben való részvétel;
A tudományos könyvtárak, tudományos-műszaki információs központok és olyan tudományos-kutatói intézmények 
közti együttműködés elősegítésével, melyek a  tudományos-műszaki információk cseréjéért, dokumentációjáért, 
a szakirodalmi és bibliográfiai kiadványok kezeléséért felelnek;
Más olyan egyéb feltételek alapján, melyek a többi együttműködésben érintett fél egymás közti megállapodásának 
tárgyát képezik.

7. cikk
A Felek ösztönzik az  általános információkra és kulturális szakirodalomra vonatkozó információcserét, beleértve 
– ahol lehetséges – ezek információtechnológiai vonatkozásait.

8. cikk
A Felek segédkeznek egymásnak olyan szakemberek számára kifejlesztett képzések kivitelezésében, melyek a  két 
ország kulturális örökségének tanulmányozására és megőrzésére irányulnak.

9. cikk
A Felek támogatják a  cserelátogatásokat, közös képzési programokat és kutatásokat, ennek érdekében pedig 
megfelelő feltételeket biztosítanak az  állami archívumok, könyvtárak, állami múzeumok és más kulturális 
intézmények, szervezetek részére.

10. cikk
A Felek tovább erősítik együttműködésüket a  kulturális és művészeti örökségvédelem, megőrzés és restauráció 
területén, továbbá kölcsönösen megkönnyítik a  hozzáférést egymás kulturális és művészeti örökségéhez 
az országaikban hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően.

11. cikk
A Felek támogatják a  vizuális, zenei, előadó-művészeti, szépirodalmi, képzőművészeti, néprajzi és más hasonló 
kulturális tevékenységekhez kapcsolódó tudás bővítését.

12. cikk
A Felek támogatják országaik kölcsönös részvételét fesztiválokon, kiállításokon és egyéb tevékenységekben 
a kulturális örökség terén, beleértve a fotográfiát, mozgóképet, könyvkiadást és a festészetet.

13. cikk
Ezen egyezmény megváltoztatható a  Felek kölcsönös, írásos megállapodása révén, mely változtatások 
az egyezmény szerves részét képezik.

14. cikk
A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából 
fakadnak. Következésképpen a  jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek 
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a  Magyarországnak különösen az  Európai 
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Unió alapját képező szerződésekből, valamint az  Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó 
kötelezettségeit.

15. cikk
Ezen egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a  felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek és öt évre szóló időtartamra marad hatályban. Ezen egyezmény automatikusan további öt 
évvel hosszabbodik meg egészen addig, amíg a  felek az  aktuális megállapodás lejárta előtt legalább 6 hónappal 
írásban értesítik egymást az egyezmény megszüntetésének szándékáról.

Ezen egyezményt Budapest városában írták alá 2014. június 18-án magyar, türkmén és angol nyelven írott két 
eredeti példányban, amelyek közül mindegyik szöveg egyformán hiteles. Az  értelmezésből fakadó bármely 
nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya Türkmenisztán Kormánya 
 nevében nevében

AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of Turkmenistan on Cooperation in the 
Fields of Education, Science and Culture

The Government of Hungary and the Government of Turkmenistan, hereinafter referred to as the ”Parties”,
Expressing their interest in developing bilateral cooperation in the fields of education, science and culture on the 
basis of equality of rights and respect of Mutual interest,
Recognizing the importance of culture and arts in development of mutual understanding between the peoples of 
two countries and strengthening international relations,
Wishing to develop and strengthen the friendly relations which exist between the two countries,
Have agreed, as follows:

Article 1
The Parties shall promote development of cooperation in the field of education, science and culture in accordance 
with the universally recognized principles of international law and within the framework of the legislation in force in 
two countries.

Article 2
The Parties shall encourage exchange of experience in the field of education offering each other information 
concerning the structure and the organization of the systems of education, curricula and plan of study, didactic 
materials and other information necessary for the setting up of certain fields of further cooperation.

Article 3
The Parties shall support and promote development of the inter-university cooperation, as well as the academic 
mobility in the frame of common projects.

Article 4
The Parties shall cooperate in the fields of higher education, advanced training for faculty and scientists. The 
procedure of their enrolment and financing of educational process will be established in relevant programs taking 
into account the legislation in force it two countries.

Article 5
The Parties shall develop cooperation in the field of science via exchange of information, workshop/seminar, joint 
programmes and projects on scientific cooperation.
Cooperation shall be implemented by the Ministries, Departments and scientific and scientific-research institutions 
of both countries within the limits of their competence and in accordance with the national law.
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The content of cooperation, its economic and organizational conditions shall be determined by the Parties on the 
basis of separate agreement.

Article 6
Cooperation in the field of science shall be implemented in the following forms:
Exchange of scientists and specialists for carrying out the scientific research;
Exchange of delegations with short visits aiming at acquaintance with planning and organization of scientific and 
technical activities as well as participation in congresses, symposia and other scientific measures;
Assistance in the development of cooperation between scientific libraries, scientific-technical information centres 
and scientific-research institutions in the sphere of exchange of scientific and technical information, documentation, 
literature and bibliographic editions;
And other trends agreed by the Parties.

Article 7
The Parties shall encourage the exchange of materials for general information and literature on culture, including, 
where possible, information technology link-ups.

Article 8
The Parties shall assist to each other to conduct advanced training for specialists of two countries in the fields 
related to study and preservation of cultural heritage.

Article 9
The Parties shall promote reciprocal visits, training programmes and research, and provide the appropriate 
conditions to this end, for state archives, libraries, state museums and other cultural institutions and organizations.

Article 10
The Parties shall strengthen cooperation in the field of protection, recovery, conservation, and restoration of the 
cultural and artistic heritage and facilitate reciprocal access to the cultural and artistic heritage in accordance with 
legislation of two countries.

Article 11
The Parties shall promote knowledge of works of the visual, musical and performing arts, literature, handicrafts, 
folklore and other results of cultural activities.

Article 12
The Parties shall promote mutual participation in festivals, exhibitions and other activities in two countries in the 
cultural heritage field, including photography, movies, book; and paintings.

Article 13
This Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties, such amendments will be an 
integral part of the Agreement.

Article 14
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present 
Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that 
it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the 
treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and 
secondary legislation of the European Union.

Article 15
This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of receipt of the last written 
notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels of the completion of their internal 
legal procedures required for the entry into force of this Agreement, and remain in effect for a period of five years. 
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This Agreement shall be automatically extended for successive five-year periods, unless either Party notifies the other 
in writing of its intention to terminate the Agreement, at least six months before the expiration of the relevant period.

Done at the city of Budapest on 18 June 2014 in two original copies each in Hungarian, Turkmen and English 
languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall 
prevail.

 For the Government For the Government 
 of Hungary of Turkmenistan”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 15. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, valamint a  2.  § és 3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért és kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a Külügyi és Külgazdasági Intézetről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A Külügyi és Külgazdasági Intézet jogállása

1. §  A Külügyi és Külgazdasági Intézet (a  továbbiakban: Intézet) a  külpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal.

2. Az Intézet vezetői

2. § (1) Az Intézetet a miniszter által határozatlan időre kinevezett főigazgató vezeti.
 (2) Az  Intézet gazdasági ügyekért felelős vezetője felett – a  miniszter hatáskörébe tartozó kinevezés, jogviszony-

megszüntetés és illetmény megállapítása kivételével – a munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja.

3. Az Intézet feladat- és hatásköre

3. §  Az Intézet
a) szakmai háttéranyagok rendszeres és eseti jellegű összeállításával támogatást nyújt a  miniszter 

alapfeladatainak ellátásához,
b) tematikus szakpolitikai és külgazdasági elemzésekkel, valamint összefoglalókkal hozzájárul a  külpolitikai és 

külgazdasági döntések megalapozásához,
c) közreműködik külgazdasági és nemzetközi előrejelzések és forgatókönyvek, valamint javaslatok 

kidolgozásában,
d) rendszeres áttekintést nyújt külföldi kutatóintézetek és nemzetközi szervezetek Magyarországot érintő, 

külgazdasági és külpolitikai szempontból releváns elemzéseiről és felméréseiről,
e) nemzetközi tapasztalatok és bevált megoldásokat tartalmazó „jó gyakorlatok” összegyűjtésével és 

bemutatásával segíti a hazai kormányzás eredményesebbé tételét,
f ) kapcsolatot tart más államok külügyi, külgazdasági és nemzetközi intézeteivel, azok kutatócsoportjaival, 

valamint hasonló profilú akadémiai és civil szakmai műhelyekkel,
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g) segíti a kulturális diplomácia kiemelt ügyeit és intézményeit,
h) részt vesz külgazdasági és külügyi, így nemzetközi és európai uniós tárgyú alkalmazott kutatásokban, 

valamint a hazai és nemzetközi tudományos közéletben,
i) gondozza és kiadja a Külügyi Szemle, valamint az Európai Tükör című folyóiratokat,
j) együttműködik a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokkal és egyéb intézményekkel,
k) információkat gyűjt a külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági stratégiáját meghatározó eseményekről, 

döntésekről,
l) közreműködik a  magyar külpolitikai és külgazdasági szakembergárda fejlesztésének megalapozásában, 

ennek keretében különösen
la) részt vesz a  diplomataképzés előkészítésében és fejlesztésében, segíti a  modern kor kihívásainak 

megfelelő kompetenciákkal rendelkező külügyi és külgazdasági szakemberek képzését,
lb) javaslatokat fogalmaz meg a  klasszikus külügyi és külgazdasági szakértelemmel rendelkező és 

a  modern kor diplomáciai követelményeinek is megfelelő szakemberek képzéséhez szükséges 
kompetenciákra, elméleti és gyakorlati ismeretkörökre,

lc) a diplomataképzés folyamatos fejlesztését segítő háttéranyagokat és elemzéseket készít,
ld) közreműködik a diplomataképzésben használatos képzési anyagok előkészítésében;

m) gondozza a  régió országainak kiemelt politikai és gazdasági jellemzőit összegző almanachot, ennek 
keretében
ma) összegyűjti és rendszerezi a vizsgált országok fontosabb politikai és gazdasági adatait,
mb) a megszerzett információk gyakorlati hasznosítását is biztosító tudásbázist hoz létre,
mc) a létrejött adatállomány működtetésével és rendszeres frissítésével segíti a miniszter munkáját.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2014. július 30-án lép hatályba.

5. § (1) A Magyar Külügyi Intézet (a  továbbiakban: MKI) – a  közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából – 
2014. július 31. napjával, általános jogutódlással, az Intézetbe történő beolvadással megszűnik.

 (2) Az MKI az e rendelet hatálybalépésének napjától 2014. július 31-ig
a) – európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új 

kötelezettséget a miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,
b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet vagy szüntethet meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a Nemzeti Befektetési Ügynökségről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Befektetési Ügynökség jogállása, vezetői

1. § (1) A  Nemzeti Befektetési Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal.

 (2) A  miniszter irányítási jogkörében gyakorolja az  Ügynökség irányításával összefüggő, a  központi államigazgatási 
szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben 
meghatározott hatásköröket.
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2. § (1) Az Ügynökséget az elnök vezeti, akinek kinevezése határozatlan időre szól.
 (2) Az  elnök helyettesítésére, tevékenységének segítésére két elnökhelyettes nevezhető ki. Az  elnökhelyettest 

határozatlan időtartamra, az Ügynökség elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.
 (3) A  munkáltatói jogokat az  Ügynökség elnöke felett a  miniszter, az  elnökhelyettes felett pedig – a  kinevezés, 

a jogviszony-megszüntetés és az illetmény megállapítása kivételével – az Ügynökség elnöke gyakorolja.

2. Az Ügynökség feladat- és hatásköre

3. § (1) Az Ügynökség
a) javaslatot tesz a  befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a  célok elérését 

biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;
b) részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;
c) segíti a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter hivatali szervezetének parlamenti államtitkárát a  miniszter 

külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatainak előkészítésében;
d) közreműködik a befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;
e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;
f ) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;
g) részt vesz a  befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok 

megvalósításában;
h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;
i) kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;
j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a  befektetés-ösztönzési szakmai kommunikáció 

szervezésében;
k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;
m) előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt befektetés-ösztönzési tárgyalásokat, koordinálja 

a vállalt kötelezettségek végrehajtását;
n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb 

szervezetekkel, illetve testületekkel.
 (2) Az Ügynökség a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében

a) információkat nyújt külföldiek számára a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;
b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően 

és segítséget nyújt a külföldi befektetői döntések meghozatalához;
c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;
d) adatbázisok készítésével segíti és szervezi a  magyar beszállítók részvételét a  külföldi befektetések 

megvalósításában;
e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;
f ) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;
g) működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;
h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;
i) figyelemmel kíséri, és feladatkörében eljárva gondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit 

és közreműködik a magyar hozzáadott érték-hányad növelésében;
j) feladatkörével összefüggésben részt vesz külföldi konferenciákon, rendezvényeken.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A  Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) e  rendelet hatálybalépését követően Nemzeti Befektetési 
Ügynökség néven működik tovább, a névváltozásra a költségvetési szerv folyamatos működése mellett kerül sor.

 (2) A  HITA által a  Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdése alapján 
az e rendelet hatálybalépését megelőzően ellátott feladatai tekintetében az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot kell általános jogutódnak tekinteni.
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6. §  A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontjában 
a „Nemzeti Külgazdasági Hivatallal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Befektetési Ügynökséggel” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére 
fordítható működési támogatásról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5–7.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú 
melléklet aktív fekvőbeteg-szakellátás előirányzatából finanszírozott egészségügyi szolgáltató (a  továbbiakban: 
egészségügyi szolgáltató) a 2013. november 1-je és 2014. május 31-e között jelentett és elszámolt aktív fekvőbeteg-
szakellátási teljesítménykeretén felüli, legfeljebb 4 százalék többletteljesítményének az  alapdíj 100 százalékán 
történő egyszeri díjazására jogosult, figyelemmel az  ezen időszakban a  Kr. 28.  § (1b)  bekezdése szerint elszámolt 
teljesítményekre is. A  díjazás fedezetére a  Kr. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a  Működési 
támogatás előirányzata szolgál.

 (2) A Kr. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzat terhére
a) 8104,2 millió forint illeti meg az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó vagy fenntartásában 

levő egészségügyi szolgáltatókat,
b) 1521,8 millió forint illeti meg – ide nem értve az  egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző 

szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltatókat – a nem az egészségügyért felelős miniszter irányítása 
alá tartozó vagy fenntartásában levő egészségügyi szolgáltatókat,

c) 26,4 millió forint illeti meg az  egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által 
fenntartott egészségügyi szolgáltatókat,

azzal, hogy az  e  bekezdés szerinti összeg az  egészségügyi szolgáltatókat a  2014. május 31-én lejártnak minősülő 
szállítói kötelezettségállományuk arányában illeti meg.

 (3) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: finanszírozó) az (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás, illetve 
támogatás (a továbbiakban együtt: működési támogatás) mértékét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján állapítja meg.

 (4) A  finanszírozó a  működési támogatást 2014. július 31-ig utalványozza, és a  működési támogatásban részesülő 
egészségügyi szolgáltatók körét, valamint a támogatás mértékét a honlapján közzéteszi.

2. § (1) Az  egészségügyi szolgáltató a  működési támogatást kizárólag a  következő tartozásai csökkentésére fordíthatja, 
a következő sorrendben:
a) a  működési támogatás 50%-a a  2014. május 31-én lejártnak minősülő köztartozások, illetve 90 napon túl 

lejárt szállítói tartozások;
b) a  működési támogatás 50%-a, továbbá az  a)  pont szerinti tartozások kiegyenlítését követően az  ott 

meghatározott támogatási hányad fennmaradó része
ba) a  2014. május 31-én lejártnak minősülő, az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 
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szerinti közreműködők és személyes közreműködők, valamint az  egészségügyi szolgáltatónál 
szabadfoglalkozás keretében egészségügyi tevékenységet végzők felé fennálló tartozások,

bb) a 2014. május 31-én lejártnak minősülő, más egészségügyi szolgáltató felé fennálló tartozások,
bc) a gyógyító-megelőző ellátás közvetlen költségeként könyvelt, 2014. május 31-én lejártnak minősülő 

szállítói tartozások
 csökkentésére használható fel.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése után fennmaradó működési támogatást az  egészségügyi 
szolgáltató az intézményi várólistája, illetve betegfogadási listája csökkentésére fordíthatja.

 (3) A működési támogatás 2014. augusztus 31-ig használható fel.
 (4) A működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.
 (5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint fel nem használt összeget az  egészségügyi szolgáltató az  Egészségbiztosítási Alap 

részére 2014. szeptember 30-ig köteles visszatéríteni.

3. § (1) A  működési támogatás jogszerű felhasználását a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a  továbbiakban: KEHI)  
2015. január 31-ig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását alátámasztó 
valamennyi dokumentumot megőrizni a  számvitelről szóló törvényben meghatározott ideig, és azokat a  KEHI 
ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az  ellenőrzés eredményéről a  KEHI 2015. március 31-ig tájékoztatja 
az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

 (2) A  jogosulatlanul felhasznált visszatérítendő összeg mértékét és a  visszatérítés határidejét az  (1)  bekezdés szerinti 
tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett egészségügyi 
szolgáltatóval és a finanszírozóval közölni kell.

 (3) A  fel nem használt és határidőre vissza nem térített, valamint a  jogosulatlanul felhasznált működési támogatást 
az  egészségügyi szolgáltató a  2.  § (5)  bekezdése és a  (2)  bekezdés szerinti határidő lejártát követő időszakra 
számított, a 2014. május 31-én érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni.

 (4) A  visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a  finanszírozó jogosult a  kamattal növelt 
visszatérítendő összeget legfeljebb öt egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi 
finanszírozási összegből.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  A Kr. a következő 76/F. §-sal egészül ki:
„76/F.  § (1) A  2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező betegszállító szolgáltatókat 
2014 júliusában egyszeri kiegészítő díjazás illeti meg. A szolgáltató kiegészítő díjazásban a 2013. november 1-je és 
2014. május 31-e között részére kifizetett finanszírozási összeg arányában részesül az érintett előirányzat tárgyhavi 
növekményének összegéből.
(2) Az  Országos Mentőszolgálat 2014 júliusában 500 millió forint összegű egyszeri kiegészítő díjazásban részesül 
az érintett előirányzat tárgyhavi növekményének összegéből.”

6. §  A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §  A Kr. 28. számú melléklet
a) 2. pontjában a „2 066 252” szövegrész helyébe a „2 076 349” szöveg,
b) 2. pont 2.1. alpontjában a „667” szövegrész helyébe a „10 764” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

                    millió forint

4 
 

1. melléklet a .../2014. (... . ... .) Korm. rendelethez 
 

„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 
 

   millió forint 
 

   Megnevezés 
 2014. évi 

Módosított 
előirányzat 

   Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   
   Praxisfinanszírozás 86 292,0 
   Eseti ellátás díjazása 649,3 
   Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1.  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 97 047,5 

   Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem   
   Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 
   Védőnői ellátás 19 529,8 
   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4 
   MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
   MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2.  Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 22 448,2 

3.  Fogászati ellátás 25 946,8 

5.  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 

8.  Művesekezelés 23 171,1 

9.  Otthoni szakápolás 4 479,8 

11.  Működési költségelőleg 2 000,0 

   Célelőirányzatok   

   Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 8,9 
   Méltányossági alapon történő térítések 5 611,3 
   Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 3 160,8 

  Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása 750,0 

   Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 100,0 
   Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 53 486,9 

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 
jövedelemkiegészítése 7 800,0 

   Működési  támogatás 11 835,5 

13.  Célelőirányzatok összesen 82 753,4 

15.  Mentés 29 238,3 
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A Kormány 185/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló  
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § és a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A 2–17. §-t a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint lefolytatott olyan 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz beszerzése.”

2. §  Az R. 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A 17/A. §-t a 17/A. § szerinti uniós szintű intézkedés alapján végrehajtott beszerzésekre kell alkalmazni.”

3. §  Az R. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Uniós szintű közös beszerzés
17/A.  § (1) Az  egészségügyért felelős miniszter kötelezettséget vállalhat olyan uniós szintű intézkedés 
alkalmazására, amely közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktuson alapuló közös fellépés végrehajtásához 
szükséges, és egészségügyi ellenintézkedések uniós szintű közös beszerzésére vonatkozik.
(2) Az  egészségügyért felelős miniszter biztosítja az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés megfelelő végrehajtását 
az érintett miniszterekkel együttműködve.
(3) E  § alkalmazásában egészségügyi ellenintézkedés a  határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és 
a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat szerinti, a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek leküzdésére szolgáló gyógyszerek, 
orvostechnikai eszközök, egyéb áruk és szolgáltatások.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

5 
 

17.  Laboratóriumi ellátás 21 118,5 

   Összevont szakellátás   

  
  
  
  
  
  
  

 Járóbeteg-szakellátás 123 254,2 
 Fekvőbeteg-szakellátás 422 470,2 

 – aktív fekvőbeteg-szakellátás 358 823,9 
 – krónikus fekvőbeteg-szakellátás 62 646,3 
 – bázis finanszírozású szakellátás (BvOP) 1 000,0 

 Extrafinanszírozás 500,0 
 Speciális finanszírozású szakellátás 75 045,3 

18.  Összevont szakellátás összesen 621 269,7 

21.  Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 0,0 

 Összesen 935 670,2 

” 
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A Kormány 186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 
tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló  
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a  föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó 
papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügyletet 
tartalmazó, biztonsági okmányon elkészített szerződés, illetve okirat záradékolása során, ha azon nincs elegendő 
hely a  záradékszöveg elhelyezésére, a  záradékolást biztonsági okmányon köteles elvégezni és a  záradékszöveget 
tartalmazó pótlapot a  szerződéshez, illetve az  okirathoz az  1.  § (5) és (6)  bekezdéseiben meghatározott módon 
hozzáfűzni. A pótlapon, valamint a szerződésen, illetve az okiraton is fel kell tüntetni, hogy a szerződés, illetve okirat 
záradékolása pótlapon történt, amely annak elválaszthatatlan részét képezi.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátásához szükséges biztonsági 
okmányt a  jogügylettel érintett ingatlan fekvése szerinti járási földhivataltól szerzi be, több földhivatalt érintő 
ügyben a saját illetékességi területén működő járási földhivatalok közül attól, amelyiknek a székhelye a legközelebb 
fekszik.
(3) A járási földhivatal a (2) bekezdés szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv részére átadott biztonsági okmányok 
mennyiségét a  4.  § (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban „pótlap” megjelöléssel, a  szerződést, illetve az  okiratot 
készítő jogi képviselő nevének és székhelyének feltüntetésével rögzíti.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a  továbbiakban: 187/2014. (VII. 25.) 
Korm.  rendelet] megállapított 1.  mellékletét a  187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek

A rész

KÖZÉPFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK
A B C

A szakképzés kódja A szakképzés megnevezése

1 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda

2 52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

3 54 621 02 Agrártechnikus

4 55 621 02 Agrártechnológus

5 Állategészségügyi technikus

6 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus

7 35 621 01 Állattartó szakmunkás

8 Állattenyésztési szakmunkás

9 1801 Állattenyésztő

10 22 2 6131 06 10 01 Állattenyésztő

11 31 6203 02 Állattenyésztő

12 31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

13 31 621 03 Állattenyésztő

14 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

15 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske)

16 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés)

17 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)

18 Állattenyésztő és állategészségügyi szakközépiskola

19 23 5 3124 16 63 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20 52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

21 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

22 54 621 03 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

23 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus

24 Általános állattenyésztő

25 1809 Általános állattenyésztő

26 31 6203 10 Általános állattenyésztő

27 Általános kertész

28 1707 Általános kertész

29 Általános mezőgazdasági szak/Általános mezőgazdász

30 Általános mezőgazdasági szakmunkás

31 20 2 6140 05 90 01 Aranykalászos gazda

32 31 621 02 Aranykalászos gazda

33 32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

35 22 2 6139 06 10 02 Baromfi- és kisállattenyésztő

36 31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztő

37 22 5 3124 16 63 02 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

38 53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
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39 1803-1 Baromfitenyésztő

40 1806 Baromfitenyésztő

41 2224 Baromfitenyésztő

42 2230 Baromfitenyésztő

43 55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

44 55 6203 01 Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

45 Baromfitenyésztő technikus

46 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő

47 35 621 02 Biogazdálkodó

48 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító

49 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő

50 21 2 6129 05 90 02 Biotermesztô

51 23 2 6112 05 90 02 Biotermesztő

52 32 6206 01 Biotermesztő

53 34 6206 01 Biotermesztő

54 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus

56 15 5 3113 16 64 01 Bor- és üdítőitalipari technikus

57 52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus

58 1901 Borász

59 1913-1 Borász

60 15 2 7222 01 90 01 Borász

61 31 541 02 Borász

62 33 5212 01 Borász 

63 33 621 01 0000 00 00 Borász

64 Borász technikus

65 1723 Borfeldolgozó

66 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus

67 21 2 6129 05 40 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő

68 24 2 6129 05 40 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő

69 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő

70 1701 Dísznövény kertész

71 1701 Dísznövénykertész

72 2215 Dísznövény kertész

73 21 2 6116 05 30 01 Dísznövénykertész

74 24 2 6116 05 30 01 Dísznövénykertész

75 33 6207 01 Dísznövénykertész

76 34 622 01 Dísznövénykertész

77 1701 Dísznövény-kertész

78 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

79 21 6207 01 Dísznövénytermelő

80 21 1 6116 05 40 02 Dísznövény-termelő

81 24 1 6116 05 40 02 Dísznövény-termelő

82 2211 Dísznövénytermelő és kertépítő

83 2230 Dísznövénytermelő és kertépítő

84 2230 Dísznövénytermesztő

85 21 5 3124 16 62 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus
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86 24 5 3124 16 62 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus

87 53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus

88 Dísznövénytermesztő technikus

89 1903 Dohányfeldolgozó

90 15 2 7230 04 64 03 Dohányfeldolgozó

91 31 5212 03 Dohányfeldolgozó 

92 Dohányfeldolgozó technikus

93 15 5 3113 16 64 03 Dohányipari technikus

94 52 6222 03 Dohányipari technikus

95 54 541 01 0010 54 03 Dohányipari technikus

96 31 6206 03 Dohánykertész

97 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

98 2216 Dohánytermelő

99 Dohánytermesztő technikus

100 Erdész szakközépiskola

101 Erdészeti szakközépiskola

102 Erdész technikusképesítő

103 32-100 Erdészeti

104 32-101 erdészeti ágazat

105 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

106 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő

107 Erdészeti növényvédő technikus

108 Erdészeti szakközépiskola

109 Erdészeti szakmunkás

110 29 2 6219 05 10 01 Erdészeti szakmunkás

111 33 6262 01 Erdészeti szakmunkás

112 34 623 01 Erdészeti szakmunkás

113 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

114 29 5 3125 16 61 02 Erdésztechnikus

115 52 6262 01 Erdésztechnikus

116 54 6262 01 Erdésztechnikus

117 54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

118 55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda

119 Erdőgazdálkodási technikus

120 32-100 Erdőgazdasági és elsődleges faipari

121 Erdőgazdasági és elsődleges faipari technikus

122 2115 Erdőgazdasági szakmunkás

123 2215 Erdőgazdasági szakmunkás

124 21 623 01 Erdőművelő

125 21 6262 01 Erdőművelő

126 29 1 6219 05 10 02 Erdőművelő

127 31 623 01 0100 21 02 Erdőművelő

128 Erdőművelő technikus

129 1702 Erdőművelő-fakitermelő

130 20 1 6140 05 90 03 Ezüstkalászos gazda

131 21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

132 33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda
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133 Fácántenyésztő szakmunkás

134 33 622 01 0100 21 01 Faiskolai munkás

135 21 2 6212 05 10 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító

136 24 2 6117 05 10 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító

137 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító

138 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő

139 31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

140 32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

141 21 1 6212 05 10 04 Faiskolakezelő

142 24 1 6117 05 10 04 Faiskolakezelő

143 21 6207 02 Faiskola-kezelő

144 31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő

145 Fűszerpaprika-termesztő szakmunkás

146 Fűszerpaprikatermesztő technikus

147 Gazda

148 33 6201 01 Gazda

149 34 621 01 Gazda

150 33 621 02 1000 00 00 Gazda

151 20 2 6140 05 90 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

152 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

153 51 6201 01 Gazda I.

154 33 6201 01 Gazda II.

155 Gépüzemeltető szakmunkás

156 21 1 6129 05 90 05 Gombatermelő

157 21 2 6111 05 90 05 Gombatermelő

158 21 6206 01 Gombatermelő

159 31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő

160 Gyepgazdálkodási technikus

161 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

162 55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

163 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

164 20 1 6121 05 50 01 Gyógynövényismerő és -termelő

165 20 1 6129 05 50 01 Gyógynövényismerő és -termelő

166 21 6206 02 Gyógynövényismerő és -termelő

167 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő

168 21 2 6121 05 50 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

169 31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

170 Gyógynövény-termesztő szakmunkás

171 Gyógynövénytermesztő technikus

172 2213 Gyümölcs- és faisk. kertész

173 21 1 6114 05 30 02 Gyümölcstermelő

174 21 6207 03 Gyümölcstermelő

175 24 1 6114 05 30 02 Gyümölcstermelő

176 2213 Gyümölcstermelő és faiskolakezelő

177 2213 Gyümölcstermelő és faiskola kezelő

178 2232 Gyümölcstermelő és faiskolakezelő

179 2232 Gyümölcstermesztő és faiskola-kezelő
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180 2232 Gyümölcstermesztő

181 1703-1 Gyümölcstermesztő

182 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő

183 21 5 3124 16 62 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

184 24 5 3124 16 62 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

185 53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

186 Gyümölcstermesztő és feldolgozó technikus

187 31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó

188 Integrált mezőgazdasági szakképzés

189 2223 Juhtenyésztő

190 2229 Juhtenyésztő

191 1801-1 Juhtenyésztő

192 22 2 6135 06 10 03 Juhtenyésztő

193 31 6203 04 Juhtenyésztő

194 22 5 3124 16 63 04 Juhtenyésztő szaktechnikus

195 53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus

196 Juhtenyésztő technikus

197 20 4 6140 05 90 06 Képesített gazda

198 51 6201 01 Képesített gazda

199 20 4 6140 08 20 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

200 51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

201 1703 Kertész

202 1705 Kertész

203 2211 Kertész

204 24 2 6129 05 30 04 Kertész

205 33 6207 03 Kertész

206 34 622 02 Kertész

207 31 622 01 Kertész

208 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

209 24 5 3124 16 62 03 Kertész- és növényvédelmi technikus

210 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus 

211 Kertész szakközépiskola

212 Kertészeti szakközépiskola

213 Kertészeti szakmunkás

214 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus

215 2215 Kertimag és kertészeti ipari növénytermelő

216 2215 Kertimag- és kertészeti ipari növénytermesztő

217 2234 Kertimag- és kertészeti ipari növénytermelő

218 Kertimagtermesztő szakmunkás

219 1803 Kisállattenyésztő

220 1810 Kisállattenyésztő

221 Kisállattenyésztő technikus

222 2219 Komlótermelő

223 2220 Komlótermelő

224 Komlótermesztő technikus

225 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

226 1801-2 Lótenyésztő
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227 2225 Lótenyésztő

228 2231 Lótenyésztő

229 22 2 6134 06 10 04 Lótenyésztő

230 31 6203 05 Lótenyésztő

231 22 5 3124 16 63 05 Lótenyésztő szaktechnikus

232 53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus

233 Lótenyésztő technikus

234 34 621 02 Lovász

235 1804 Méhész

236 2225 Méhész

237 2228 Méhész

238 22 2 6139 06 20 02 Méhész

239 31 6203 06 Méhész

240 32 621 02 Méhész

241 31 621 05 0000 00 00 Méhész

242 55 621 04 0000 00 00 Méhészeti technológus

243 55 6203 04 Ménesgazda

244 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda

245 54 525 02 Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus

246 20 2 6140 09 90 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

247 31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

248 Mezőgazdasági gazda

249 20 2 6140 08 20 06 Mezőgazdasági gazdaasszony

250 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony

251 31 812 01 0100 31 01 Mezőgazdasági gazdaasszony

252 Mezőgazdasági gazdaasszony/Gazdaasszonyképzés

253 51 3439 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I.

254 51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I.

255 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II.

256 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

257 1706 Mezőgazdasági gépész

258 2214 Mezőgazdasági gépész

259 26 2 8293 02 22 16 Mezőgazdasági gépész

260 33 6280 01 Mezőgazdasági gépész

261 34 521 08 Mezőgazdasági gépész

262 2112 Mezőgazdasági gépész (traktoros gépész)

263 Mezőgazdasági gépész szakközépiskola

264 Mezőgazdasági gépészeti szakközépiskola

265 26 5 3117 16 20 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus

266 52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

267 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

268 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

269 31 521 19 Mezőgazdasági gépkezelő

270 31 521 19 0000 00 00 Mezőgazdasági gépkezelő

271 31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

272 Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető

273 26 5 3117 16 20 23 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
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274 53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

275 31 521 20 Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó

276 20 5 3124 16 62 04 Mezőgazdasági technikus

277 52 6201 01 Mezőgazdasági technikus

278 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

279 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

280 Mezőgazdasági technikus

281 32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó

282 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó

283 Mg. gépüzemeltető technikus

284 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő

285 Növényházi termesztő technikus

286 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

287 54 621 04 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

288 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő

289 Növénytermesztő és állattenyésztő szakközépiskola

290 Növénytermesztő és növényvédelmi szakközépiskola

291 21 5 3124 16 62 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

292 52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

293 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

294 55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus

295 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus

296 1704 Növénytermesztő gépész

297 1706-3 Növénytermesztő gépész

298 2216 Növénytermesztő gépész

299 2216 Növénytermesztő-gépész

300 26 2 8293 02 22 21 Növénytermesztő gépész

301 31 6280 07 Növénytermesztő gépész

302 Növénytermesztő technikus

303 31-100 Növényvédelmi

304 Növényvédelmi és agrokémiai képesítő

305 52 5 3125 16 62 06 Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

306 53 6206 01 Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

307 Növényvédelmi és Talajerőgazdálkodási technikus

308 31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő

309 31 521 19 0100 31 09 Növényvédelmi gépkezelő

310 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus

311 26 2 8313 02 22 22 Növényvédő és öntöző gépész

312 2218 Növényvédő gépész

313 2218 Növényvédő-gépész

314 Növényvédő gépész szakmunkás

315 Növényvédő szakmunkás

316 Növényvédő technikus

317 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

318 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó

319 31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője

320 31 521 19 0100 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője
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321 26 1 8293 04 90 11 Önjáró munkagépkezelő

322 26 1 8312 04 90 11 Önjáró munkagépkezelő

323 31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelő

324 2219 Öntözéses növénytermelő

325 2217 Öntözéses növénytermesztő gépész

326 2217 Öntözéses növénytermesztő-gépész

327 Öntöző technikus

328 Őz- és szarvastenyésztő szakmunkás

329 1801-3 Sertéstenyésztő

330 2222 Sertéstenyésztő

331 2228 Sertéstenyésztő

332 22 2 6133 06 10 05 Sertéstenyésztő

333 31 6203 07 Sertéstenyésztő

334 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

335 55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

336 22 5 3124 16 63 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus

337 53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus

338 Sertéstenyésztő technikus

339 2221 Spárgatermelő

340 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő

341 2222 Szántóföldi növénytermelő2

342 2216 Szántóföldi növénytermesztő-gépész

343 2221 Szarvasmarhatenyésztő

344 2221 Szarvasmarha-tenyésztő

345 2227 Szarvasmarha-tenyésztő

346 1801-4 Szarvasmarhatenyésztő

347 1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő

348 22 2 6132 06 10 06 Szarvasmarhatenyésztő

349 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő

350 22 5 3124 16 63 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

351 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

352 Szarvasmarhatenyésztő technikus

353 34 541 05 Szőlész-borász

354 21 5 3124 16 62 08 Szőlész-borász szaktechnikus

355 24 5 3124 16 62 08 Szőlész-borász szaktechnikus

356 53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus

357 55 621 01 0020 55 07 Szőlész-borász szaktechnikus

358 1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő

359 21 2 6129 05 30 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő

360 24 2 6129 05 30 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő

361 31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő

362 2214 Szőlő- és szőlőszaporítóanyag kertész

363 2214 Szőlőterm. és borkezelő

364 21 1 6115 05 30 08 Szőlőtermelő

365 21 6207 06 Szőlőtermelő

366 24 1 6115 05 30 08 Szőlőtermelő

367 2214 Szőlőtermelő és borkezelő
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368 2233 Szőlőtermelő és borkezelő

369 2233 Szőlőtermesztő

370 1703-2 Szőlőtermesztő

371 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő

372 Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus

373 Szőlőtermesztő és -feldolgozó technikus

374 22 5 3124 16 63 08 Takarmányozási szaktechnikus

375 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

376 Takarmányozási technikus

377 Talajjavító és talajvédelmi technikus

378 2112 Traktoros-gépész

379 26 1 8311 04 90 12 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

380 31 6280 09 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

381 1805 Vadász, vadtenyésztő

382 1805 Vadász-vadtenyésztő

383 2226 Vadász (vadőr)

384 2226 Vadász, vadtenyésztő

385 22 2 6229 06 20 03 Vadász, vadtenyésztő

386 33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő

387 54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő 

388 22 5 3129 16 63 10 Vadgazdálkodási technikus

389 52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

390 54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

391 55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus

392 55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus

393 Vadgazdasági technikus

394 54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő      

395 Vetőmagtermesztő és feldolgozó technikus

396 20 2 6129 05 90 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő

397 21 2 6129 05 90 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő

398 32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő

399 34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő

400 55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus

401 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus

402 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus

403 21 2 7222 01 90 07 Vincellér

404 24 2 6129 01 90 07 Vincellér 

405 31 541 11 Vincellér

406 33 6207 04 Vincellér 

407 33 621 01 0001 51 01 Vincellér

408 51 6207 02 Vincellér 

409 21 1 6113 05 30 09 Zöldség- és fűszernövénytermelő

410 24 1 6113 05 30 09 Zöldség- és fűszernövénytermelő

411 21 6207 08 Zöldség- és fűszernövény-termelő

412 31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

413 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

414 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő
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415 2212 Zöldség- és kertimag kertész

416 2212 Zöldségtermelő és zöldséghajtató

417 2231 Zöldségtermelő és zöldséghajtató

418 2231 Zöldségtermesztő

419 1703-3 Zöldségtermesztő

420 1705-2 Zöldségtermesztő

421 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő

422 21 5 3124 16 62 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

423 24 5 3124 16 62 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

424 53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

425 Zöldségtermesztő és feldolgozó technikus

426 2231 Zöldségtermesztő és hajtató

B. rész

FELSŐFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK
A B C

A szakképzés megnevezése A szakképzés szintje

1 Agrármérnök főiskolai

2 Agrármérnök (állattenyésztési szakirány) főiskolai

3 Agrármérnök (kertész szakon) egyetemi

4 Agrármérnök (vadgazdálkodási szakirány) főiskolai

5 Állatorvos doktor egyetemi

6 Állatorvos doktor MSc osztatlan

7 Állattenyésztő mérnök főiskolai

8 Állattenyésztő mérnök BSc

9 Állattenyésztő üzemmérnök főiskolai

10 Erdőmérnök BSc

11 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc

12 Gazdasági mérnök főiskolai

13 Kertész üzemmérnök főiskolai

14 Kertészmérnök főiskolai

15 Kertészmérnök BSc

16 Környezetgazdálkodási agrármérnök főiskolai

17 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc

18 Meliorációs mérnök főiskolai

19 Mezőgazdasági biotechnológus állati biotechnológia szakirány MSc

20 Mezőgazdasági biotechnológus növényi biotechnológia 
szakirány 

MSc

21 Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mezőgazdasági 
termeléstechnológia szakirány 

BSc

22 Mezőgazdasági gépész üzemmérnök főiskolai

23 Mezőgazdasági gépészmérnök főiskolai

24 Mezőgazdasági mérnök BSc

25 Mezőgazdasági szakoktató kertészeti szakirányon BSc

26 Mezőgazdasági szakoktató erdészeti szakirányon BSc

27 Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti 
szakirányon 

BSc
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28 Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon BSc

29 Műszaki állattenyésztő oktató főiskolai

30 Műszaki kertész szakoktató főiskolai

31 Növénytermesztési mérnök főiskolai

32 Növénytermesztési üzemmérnök főiskolai

33 Növénytermesztő mérnök BSc

34 Növénytermesztő üzemmérnök vadgazdálkodási szak főiskolai

35 Okleveles agrárkémikus agrármérnök egyetemi

36 Okleveles agrármérnök MSc

37 Okleveles agrármérnök egyetemi

38 Okleveles agrármérnök (Halgazdálkodási szakirány) egyetemi

39 Okleveles agrármérnök (növényvédelmi kiegészítéssel) egyetemi

40 Okleveles agrármérnök (Növényvédelmi szakirány) egyetemi

41 Okleveles agrármérnök (Szaktanácsadási szakirány) egyetemi

42 Okleveles agrármérnök (Takarmányozástani szakirány) egyetemi

43 Okleveles agrármérnök (Tejgazdasági szakirány) egyetemi

44 Okleveles agrármérnök (Törzsállattenyésztési szakirány) egyetemi

45 Okleveles agrármérnök (Vadgazdálkodási szakirány) egyetemi

46 Okleveles agrármérnök (Állattenyésztési szakirány) egyetemi/MSc

47 Okleveles állategészségügyi üzemmérnök főiskolai

48 Okleveles állathigiéniai szakos üzemmérnök főiskolai

49 Okleveles állatorvos egyetemi

50 Okleveles állatorvos doktor MSc

51 Okleveles állattenyésztő mérnök MSc

52 Okleveles állattenyésztő üzemmérnök főiskolai

53 Okleveles általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási 
üzemmérnök

főiskolai

54 Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök MSc

55 Okleveles erdőmérnök MSc osztatlan

56 Okleveles erdőmérnök egyetemi

57 Okleveles erdőmérnök MSc

58 Okleveles gazdasági agrármérnök MSc

59 Okleveles gazdasági agrármérnök egyetemi

60 Okleveles kertész és szőlész főiskolai

61 Okleveles kertész- és szőlész főiskolai

62 Okleveles kertész üzemmérnök főiskolai

63 Okleveles kertészmérnök MSc

64 Okleveles kertészmérnök egyetemi

65 Okleveles kertész-üzemmérnök főiskolai

66 Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök MSc

67 Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök egyetemi

68 Okleveles mezőgazdasági ágazatszervező üzemmérnök főiskolai

69 Okleveles mezőgazdasági ágazatvezető üzemmérnök főiskolai

70 Okleveles mezőgazdasági biotechnológus állati biotechnológia 
szakirány

MSc

71 Okleveles mezőgazdasági biotechnológus növényi 
biotechnológia szakirány

MSc
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72 Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök MSc

73 Okleveles mezőgazdasági gépész üzemmérnök főiskolai

74 Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök egyetemi

75 Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, páncélos és gépjármű 
mérnöktiszt 

egyetemi

76 Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök főiskolai

77 Okleveles mezőgazdasági mérnök egyetemi

78 Okleveles mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti 
szakirányon

főiskolai

79 Okleveles műszaki (kertész) szakoktató főiskolai

80 Okleveles növényorvos egyetemi

81 Okleveles növényorvos MSc

82 Okleveles növénytermesztési üzemmérnök főiskolai

83 Okleveles növénytermesztő mérnök MSc

84 Okleveles növényvédelmi üzemmérnök főiskolai

85 Okleveles növényvédő mérnök egyetemi

86 Okleveles öntözés-meliorációs üzemmérnök főiskolai

87 Okleveles szervező üzemmérnök (kertészeti ágazat) főiskolai

88 Okleveles szervező üzemmérnök (növénytermesztési ágazat) főiskolai

89 Okleveles takarmánygazdálkodási üzemmérnök főiskolai

90 Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc

91 Okleveles természetvédelmi mérnök MSc

92 Okleveles üzemszervező agrármérnök egyetemi

93 Okleveles vadgazda mérnök MSc

94 Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök egyetemi

95 Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök MSc

96 Szőlész-borász mérnök BSc

97 Tájgazdálkodási mérnök főiskolai

98 Természetvédelmi mérnök főiskolai

99 Természetvédelmi mérnök BSc

100 Vadgazda mérnök főiskolai

101 Vadgazda mérnök BSc

102 Vidékfejlesztési agrármérnök főiskolai

103 Zöldségtermesztési üzemmérnök főiskolai
„

A Kormány 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról 
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény 72.  § e) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Fr.) 5.  § (1)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell]
„b) az a) pontban meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában
ba) az  őstermelőnek nem minősülő kérelmező, vagy értékesítési betétlapot nem vezető őstermelő esetében 
az  adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a  kérelmezőnek a  mezőgazdasági tevékenysége 
folytatásából a kérelem benyújtását megelőzően három évben árbevétele származott,
bb) az őstermelő kérelmező – ide értve az őstermelőként adózó kérelmezőt is – esetében
bba) a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kiadott dokumentumot, valamint az árbevétel igazolására a lezárt 
értékesítési betétlap másolatát,
bbb) a  bba)  alpontban foglaltak hiányában a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 5. számú 
mellékletében szereplő, általa vezetett alapnyilvántartás vonatkozó másolatát, vagy
bbc) a  bba) és bbb)  alpontokban foglaltak hiányában az  adóhatóság igazolását, amely szerint mezőgazdasági 
tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőzően három évben árbevétele származott,
bc) a  ba) és bb)  pontban meghatározottak hiányában a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamarának a  megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve 
(a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem 
benyújtását megelőzően három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az  árbevétel 
–  a  három év alatt vagy ennek években meghatározott részében – azért maradt el, mert a  mező-, erdőgazdasági 
célú beruházás még nem hasznosulhatott.”

 (2) Az Fr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja szerinti kamarai igazolás három évnél rövidebb időtartamra 
vonatkozik, az  igazolással nem érintett időtartamra vonatkozóan a  kérelemhez csatolni kell (1)  bekezdés b)  pont 
ba) és bb)  alpontjaiban meghatározott igazolásokat és okiratokat is. Ez  esetben az  (1)  bekezdés b)  pont ba) és 
bb) alpontjaiban meghatározott igazolásokat csak a hiányzó évek vonatkozásában kell kiállítani.”

2. §  Az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben foglaltakon túl a  szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele 
iránti kérelméhez csatolnia kell]
„a) az  adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a  kérelmezőnek a  kérelem benyújtását 
megelőzően három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a  szervezet vezető tisztségviselőjének 
vagy a  cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az  éves értékesítése – az  eladott mező- és 
erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a  közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével 
csökkentett – nettó árbevételének – ide értve a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokat is – több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,”

3. §  Az Fr. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő joghatály a kérelem iktatásának időpontjában áll be.”

4. §  Az Fr. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25.  § E  rendeletnek a  földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a  mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a  továbbiakban: 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 
5.  §  (1)  bekezdés b)  pontját, 5.  § (1a)  bekezdését, 6.  § (3)  bekezdés a)  pontját, valamint 11.  § (3)  bekezdését 
a 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete
a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című 
projekthez kapcsolódó, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok által megvalósítandó beruházásokkal összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a  közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a 2. mellékletben meghatározott kormánymegbízottakat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az  adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy 
annak valamely önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége jár el, a Kormány elsőfokú hatóságként, 
illetve elsőfokú szakhatóságként
a) a 2.  mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a  2.  mellékletben megjelölt 

hatóságokat jelöli ki,
b) a további hatósági ügyek tekintetében – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – azt a  fővárosi és 

megyei kormányhivatalt, illetve annak hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét jelöli ki, amelynek vezetője 
a  2.  §-ban meghatározottak szerint az  adott megye területén megvalósuló beruházások tekintetében 
koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak alapján a  közigazgatási hatósági ügy tekintetében 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal több járási hivatala, illetve járási szakigazgatási szerve is hatáskörrel 
rendelkezik, a Kormány elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként a 2. §-ban meghatározottak szerinti 
koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízott által vezetett kormányhivatal szerinti megye 
székhelyén működő járási hivatalt, illetve járási szakigazgatási szervet, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 
kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az  V. kerületi Járási 
Hivatalt és járási szakigazgatási szerveit, valamint a Budapesti 1. Számú Földhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az  Érdi Járási 
Hivatalt és járási szakigazgatási szerveit jelöli ki.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben másodfokú hatóságként, illetve másodfokú 
szakhatóságként a  Kormány az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak alapján eljáró elsőfokú hatóság, illetve 
elsőfokú szakhatóság felett felügyeleti jogkört gyakorló hatóságot jelöli ki.

4. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az  adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként nem a fővárosi és megyei kormányhivatal 
vagy annak valamely önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége jár el, a Kormány az 1. melléklet 
szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
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b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
elsőfokú szakhatóságként jár el,

c) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

d) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

5. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1.  § (1)  bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási 
hatósági ügyek:
 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. általános építésügyi hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
 6. vízügyi hatósági eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 9. útügyi hatósági eljárások,
10. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
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16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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2. melléklet a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára kijelölt kormánymegbízottak, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró egyes hatóságok és 
szakhatóságok (a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei)

A B C D E F G H I

1. Beruházások 

megnevezése

Koordinációs feladat- 

és hatáskört ellátó 

kormánymegbízott

Járási állategészségügyi 

és élelmiszer-ellenőrző 

hivatal, valamint 

az élelmiszerlánc-

biztonsági és 

állategészségügyi 

igazgatóság feladat-  

és hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági 

ügyek

Állami főépítész feladat- 

és hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági 

ügyek

Erdészeti igazgatóság 

feladat- és hatáskörébe 

tartozó közigazgatási 

hatósági ügyek

Földművelésügyi 

igazgatóság feladat-  

és hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági 

ügyek

Mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság 

feladat- és hatáskörébe 

tartozó közigazgatási 

hatósági ügyek

Népegészségügyi 

szakigazgatási szerv 

sugáregészségügyi 

decentrumának feladat- 

és hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági 

ügyek

Növény- és talajvédelmi 

igazgatóság feladat-  

és hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági 

ügyek

2. Budapest 

Főváros területén 

megvalósuló 

beruházások

Pest Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Érdi Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

3. Baranya megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Tolna Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Szekszárdi Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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4. Bács-Kiskun 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Csongrád Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Szegedi Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

5. Békés megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Debreceni Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Hajdú-

Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

6. Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Heves Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Egri Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

7. Csongrád 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Békés Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Békéscsabai Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 103. szám

 
11739

8. Fejér megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Tatabányai Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Komárom-

Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

9. Győr-Moson-Sopron 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Vas Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Szombathelyi Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Vas Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Vas Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Vas Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

10. Hajdú-Bihar 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Nyíregyházi Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

11. Heves megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Nógrád Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Salgótarjáni Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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12. Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Kecskeméti Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Bács-Kiskun 

Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

13. Komárom-Esztergom 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Veszprémi Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

14. Nógrád megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Szolnoki Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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15. Pest megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Budapest Főváros 

Kormányhivatalát 

vezető 

kormánymegbízott

Székesfehérvári 

Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

állami főépítésze

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

16. Somogy megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Baranya Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Pécsi Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

17. Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Miskolci Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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18. Tolna megye 

területén 

megvalósuló 

beruházások

Fejér Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Székesfehérvári 

Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

az adott ügyfajtára 

vonatkozó 

jogszabály szerinti 

elsőfokú hatóság, 

illetve elsőfokú 

szakhatóság

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

19. Vas megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Zala Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Zalaegerszegi Járási 

Állategészségügyi 

és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal, 

illetve a Zala Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Zala Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Zala Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Zala Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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20. Veszprém 

megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Győri Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Győr-Moson-

Sopron 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze, 

illetve a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési 

Tervének 

elfogadásáról 

és a Balatoni 

Területrendezési 

Szabályzat 

megállapításáról 

szóló 2000. évi 

CXII. törvény 

1/1. melléklete 

szerinti, 

a Balaton kiemelt 

üdülőkörzethez 

tartozó települések 

területére 

vonatkozóan 

a Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága

21. Zala megye területén 

megvalósuló 

beruházások

Somogy Megyei 

Kormányhivatalt 

vezető 

kormánymegbízott

Kaposvári Járási 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal, illetve 

a Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

állami főépítésze

Vas Megyei 

Kormányhivatal 

Erdészeti 

Igazgatósága

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi 

Igazgatósága

Baranya Megyei 

Kormányhivatal 

Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási 

Szerve

Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Növény- és 

Talajvédelmi 

Igazgatósága
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 10/2014. (VII. 25.) HM rendelete
a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. HM rendelkezésű lakás: az  állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 

vagyonkezelésében lévő, továbbá az  olyan önkormányzati tulajdonú lakás, amelyre a  HM-et bérlőkijelölési 
vagy ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási jog illeti meg;

2. méltányolható lakásigény alsó határa:
a) 1-2 fő együttlakó személy esetén 1 lakószoba,
b) 3 fő együttlakó személy esetén 1,5 lakószoba,
c) 4 fő együttlakó személy esetén 2 lakószoba,
d) 5 fő együttlakó személy esetén 2,5 lakószoba,
e) 6 fő együttlakó személy esetén 3 lakószoba,
f ) 7 fő együttlakó személy esetén 3,5 lakószoba,
g) 8 fő együttlakó személy esetén 4 lakószoba,
h) 8-nál több együttlakó személy esetén legalább 4,5 lakószoba

 azzal, hogy két félszoba egy lakószobának felel meg;
3. szolgálati hely szerinti település: az a belföldi település, ahol az állomány tagja a katonai szolgálatot az egy évet 

meg nem haladó időtartamú vezénylés esetét kivéve, ellátja;
4. szolgálati hely szerinti település vonzáskörzete: az  a  település, amelynek a  szolgálati hely szerinti településtől 

közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú úton mért távolsága legfeljebb 40 km, és a  szolgálati hely 
szerinti település a  járat üzemeltetője által közzétett menetrend szerint a  tömegközlekedési eszközzel 
legfeljebb egy óra alatt megközelíthető;

5. helyőrségi szálló: a  honvédelmi szerv intézményi területén belül elkerített, közterületről önállóan 
megközelíthető vagy az  intézményi területen kívül elhelyezkedő, állami tulajdonú HM vagyonkezelői 
jogú vagy a  honvédelmi szerv által bérelt olyan szállóépület, épületrész, kivételesen HM rendelkezésű 
lakás, amelyben a  szállodai jelleggel berendezett szobákban a  fekvőhelyek száma szerinti férőhelyek 
(a  továbbiakban együtt: szálló férőhely) vannak;

6. az állomány tagja: a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses tiszti, altiszti állományba tartozó tagja;
7. az állomány egyedülálló tagja: az állomány olyan tagja, aki nem él házastársi vagy élettársi kapcsolatban vagy 

saját háztartásában nem gondoskodik olyan gyermek eltartásáról, aki után családi pótlékban részesül;
8. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs, 

bejegyzett élettárs, valamint mindezek egyeneságbeli rokona.

2. Lakáspénz

2. § (1) Lakáspénz folyósítható
a) szállodai vagy apartman jellegű kereskedelmi szálláshely bérletéhez;
b) lakás bérletéhez, az állami tulajdonú lakás kivételével [az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: lakóingatlan].
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 (2) A lakáspénz lakás lízingbe adásra jogosult, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdálkodó 
szervezettől (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) való lízingjéhez is folyósítható, ha
a) a hivatásos katona

aa) a 45. életévét betöltötte,
ab) legalább havi tízezer forint lakástakarékpénztári megtakarítással rendelkezik,
ac) a 3. § (6) bekezdés 1–9. és 11–14. pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fent, és
ad) az  általa vagy a  házastársa, élettársa által bérelt, jogcím nélkül használt HM rendelkezésű lakást 

a bérlő, jogcím nélküli használó a bérbeadó részére visszaadta, vagy
b) a hivatásos és a szerződéses állomány tagja 2017. december 31-én jogszerűen, a megállapítás iránti kérelem 

elbírálásakor irányadó szabályoknak megfelelően lakás lízingjének fenntartásához (a továbbiakban: lízing) 
albérleti díj hozzájárulásban részesült, vagy

c) ugyanazon lakás lízingjének a  hivatásos és a  szerződéses állomány külszolgálatból visszatért tagja részére 
történő folyósításához, ha a részére nyújtott albérleti díj hozzájárulás folyósítása a Honvédelmi Minisztérium 
által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján, 
külföldi szolgálatteljesítése miatt került korábban megszüntetésre.

 (3) Nem kell alkalmazni a  (2) bekezdés a) pont ab) alpontját, ha a hivatásos katona igazolja, hogy korábban legalább 
nyolc év futamidejű lakástakarékpénztári megtakarítással rendelkezett, és azt saját lakhatásának megoldására 
fordította.

3. § (1) Az állomány próbaidejét töltő tagja kivételével lakáspénzre jogosult:
a) az  a  szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos katona, akinek a  hivatásos szolgálati viszonya 

2014.  augusztus  1-jét megelőzően keletkezett, és a  honvédelmi szervtől albérleti díj hozzájárulásban 
2014. július 31-én nem részesült;

b) az a szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos katona, akinek a hivatásos szolgálati viszonya 2014. augusztus 
1-jét megelőzően keletkezett, és az  általa vagy a  házastársa, élettársa által bérelt HM rendelkezésű 
lakásra határozatlan időtartamra vagy a  honvédelmi szervvel fennálló hivatásos szolgálati viszonyának 
megszűnéséig, mint feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti szerződést a bérlő a 2. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt kivétellel kiürítési térítés nélkül megszünteti, és a lakást a bérbeadónak visszaadja;

c) az  a  szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos katona, akinek a  hivatásos szolgálati viszonya 2014.  július  31-ét 
követően keletkezett.

 (2) Az állomány hadnagyi rendfokozatú, egyedülálló tagja a hivatásos szolgálati viszony létrejöttétől számított 2 évig 
lakáspénzre csak akkor jogosult, ha a szolgálati helye szerinti településen lévő helyőrségi szállón önálló elhelyezése 
helyhiány miatt nem lehetséges.

 (3) Az állomány őrmesteri rendfokozatú, egyedülálló tagja a hivatásos szolgálati viszony létrejöttétől számított 3 évig 
lakáspénzre csak akkor jogosult, ha a  szolgálati helye szerinti településen helyőrségi szálló legfeljebb kétágyas 
szobájában történő elhelyezése helyhiány miatt nem lehetséges.

 (4) Az (1)  bekezdés b)  pontját megfelelően alkalmazni kell a  HM rendelkezésű lakás megfelelő elhelyezésre jogosult 
jogcím nélküli használata esetén.

 (5) A lakáspénzre való jogosultság szempontjából szolgálati érdekű áthelyezésnek minősül az állomány tagjának:
a) az első beosztásba történő kinevezése,
b) másik beosztásba történő kinevezése, áthelyezése,
c) egy évet meghaladó időtartamú vezénylése.

 (6) Nem adható lakáspénz, ha
 1. az  igénylő vagy 2014. július 31-ét követően az  igénylő házastársa, élettársa a  házasság fennállása vagy 

az együttélés tartama alatt a honvédelmi szervtől munkáltatói kölcsönben részesült;
 2. az  igénylő vagy 2014. július 31-ét követően az  igénylő házastársa, élettársa a  házasság fennállása vagy 

az  együttélés tartama alatt a  honvédelmi szervtől vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli 
támogatásban részesült;

 3. az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa a  házasság fennállása vagy az  együttélés tartama alatt 
az általa bérelt vagy jogcím nélkül használt HM rendelkezésű lakást megvásárolta vagy az általa bérelt lakás 
harmadik személy általi megvásárlásához hozzájárult;

 4. az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa által bérelt vagy jogcím nélkül használt önkormányzati 
tulajdonú lakás HM bérlőkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási jogáról a honvédelmi szerv 
a házasság fennállása vagy az együttélés tartama alatt lemondott;
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 5. az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa, saját háztartásban eltartott gyermeke önállóan vagy 
együttesen az  igénylő szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében legalább 
a  méltányolható lakásigény alsó határának megfelelő, beköltözhető lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti 
jogával vagy állandó használati jogával rendelkezik;

 6. az  igénylő vagy a  házastársa, élettársa HM rendelkezésű lakást bérel vagy jogcím nélkül használ, és 
a  lakáspénz megállapítása iránti kérelméhez nem csatolja a  bérleti szerződésnek vagy a  jogcím nélküli 
lakáshasználatnak a  legfeljebb három hónapos határidővel történő megszüntetésére és a  lakás kiürítésére 
vonatkozó megállapodást;

 7. az  igénylő vagy házastársa, élettársa az  igénylő szolgálati helye szerinti településen vagy annak 
vonzáskörzetében állami tulajdonú vagy a  lakáspénzzel érintetten kívül másik önkormányzati tulajdonú 
lakást bérel vagy jogcím nélkül használ, és a lakáspénz megállapítása iránti kérelméhez nem csatolja a bérleti 
szerződésnek vagy a  jogcím nélküli lakáshasználatnak a  legfeljebb három hónapos határidővel történő 
megszüntetésére és a lakás kiürítésére vonatkozó megállapodást;

 8. az  igénylő lakásüzemeltetési hozzájárulásban vagy az  igénylő házastársa, élettársa a  honvédelmi szervtől 
albérleti díj hozzájárulásban vagy lakásüzemeltetési hozzájárulásban részesül, és a  lakáspénz iránti 
igényléssel együtt a  támogatott személy nem kérelmezi a  részére folyósított támogatásnak a  lakáspénz 
megállapításával egyidejű megszüntetését;

 9. az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa másik lakóingatlan bérletéhez, lízingjéhez lakáspénzben 
részesül;

10. az igénylő vagy az igénylő házastársa, élettársa a HM rendelkezésű lakás kiürítése ellenében 2014. július 31-ét 
követően pénzbeli térítésben részesült;

11. az  igénylő a  lakáspénzzel nem a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében kívánja 
megoldani a lakhatását;

12. azt az igénylő a közeli hozzátartozója tulajdonában lévő lakóingatlan bérletéhez, lízingjéhez kéri;
13. azt az igénylő a saját vagy közeli hozzátartozója által korábban elidegenített lakás bérletéhez, lízingjéhez kéri;
14. azt az igénylő a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő 

lakóingatlan bérletéhez, lízingjéhez kéri.
 (7) Nem kell alkalmazni

a) a (6) bekezdés 1. pontját, ha a munkáltatói kölcsön és az abból jóváírt engedmény,
b) a (6) bekezdés 10. pontját, ha a pénzbeli térítés
teljes egészében visszafizetésre került.

4. § (1) A  lakáspénz havi összege legfeljebb a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott támogatási alapösszeg és rendfokozati 
szorzó szorzatának a  saját háztartásban eltartott gyermek után járó kiegészítéssel megnövelt összege, amely 
azonban nem haladhatja meg a  szerződéssel és számlával, számlakibocsátási kötelezettség hiányában az  ügylet 
teljesítését igazoló, a  számviteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősülő okirattal igazolt 
bérleti vagy lízingdíjat. A  lakáspénz megállapítása során a  bérleti és lízingdíjból le kell vonni az  alapterület és 
a komfortfokozat alapján az állami tulajdonú HM vagyonkezelői jogú lakásra megállapítható lakbér összegét.

 (2) A támogatási alapösszeg
a) 70 000 Ft, ha a bérelt, lízingelt lakóingatlan Budapesten, Győrben vagy Szentendrén található;
b) 65 000 Ft, ha a lakóingatlan Győr kivételével megyeszékhelyen, Hódmezővásárhelyen vagy Tatán található;
c) 60 000 Ft, ha a lakóingatlan nem az a)–b) pontban felsorolt településeken található.

 (3) A rendfokozati szorzó
 1. őrmesteri rendfokozat esetén  1,0;
 2. törzsőrmesteri rendfokozat esetén  1,0;
 3. főtörzsőrmesteri rendfokozat esetén  1,1;
 4. zászlósi rendfokozat esetén   1,1;
 5. törzszászlósi rendfokozat esetén  1,2;
 6. főtörzszászlósi rendfokozat esetén  1,3;
 7. hadnagyi rendfokozat esetén  1,2;
 8. főhadnagyi rendfokozat esetén  1,2;
 9. századosi rendfokozat esetén  1,3;
10. őrnagyi rendfokozat esetén   1,3;
11. alezredesi rendfokozat esetén  1,4;
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12. ezredesi rendfokozat esetén   1,4;
13. dandártábornoki rendfokozat esetén  1,6;
14. vezérőrnagyi rendfokozat esetén  1,6;
15. altábornagyi rendfokozat esetén  1,7;
16. vezérezredesi rendfokozat esetén  1,7.

 (4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kiszámított összeget az igényjogosult háztartásában eltartott, 
a lakóingatlanba vele együtt költöző olyan gyermek esetében, aki után az igénylő vagy annak házastársa, élettársa 
családi pótlékban részesül, gyermekenként 5000 Ft-tal kell kiegészíteni. A  kiegészítést legfeljebb négy gyermek 
figyelembevételével lehet megállapítani.

5. § (1) A  lakáspénz megállapítása iránti kérelmet az  e  célra rendszeresített igénylőlapon (a továbbiakban: igénylés) kell 
a szolgálati hely szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez benyújtani.

 (2) Az igényléshez csatolni kell:
a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát a lakáspénzre való jogosultságot kizáró, 

a 3. § (6) bekezdés 3–9. és 11–14. pontjában megjelölt okok vonatkozásában,
b) az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a  6.  § (1)  bekezdés 1–6. és 

9–11.  pontjában megjelölt, a  lakáspénzre való jogosultságot megszüntető okot a  lakáspénz megállapítása 
során eljáró helyi lakásgazdálkodási szervnek és a  folyósító pénzügyi szervnek a  bekövetkezéstől számított 
8 napon belül bejelenti, valamint a bejelentés elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett támogatást annak 
törvényes kamatával együtt a honvédelmi szerv részére visszafizeti,

c) a kinevezési, áthelyezési, vezénylési parancs másolatát,
d) az élettársi kapcsolatot igazoló hatósági bizonyítványt vagy közjegyző által hitelesített, teljes bizonyító erejű 

magánokiratot,
e) a házassági és az igénylő háztartásában eltartott gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
f ) a saját háztartásban eltartott gyermek utáni családi pótlék folyósítását igazoló okiratot,
g) a lakóingatlan bérleti vagy lízingszerződését,
h) a bérleti vagy lízingdíjat tartalmazó számlát, számlakibocsátási kötelezettség hiányában az ügylet teljesítését 

igazoló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősülő okiratot,
i) az  igénylő és az  igénylő házastársa, élettársa, saját háztartásában eltartott gyermeke lakcímet igazoló 

hatósági igazolványának másolatát,
j) a lakáscélú támogatási szerv igazolását arról, hogy a 3. § (6) bekezdés 1., 2. és 10. pontjában foglalt kizáró ok 

nem áll fent,
k) a  3.  § (6)  bekezdés 6. és 7.  pontja szerinti esetben a  lakásbérleti szerződés vagy a  jogcím nélküli 

lakáshasználat megszüntetésére vonatkozó megállapodást, és
l) lízing támogatására vonatkozó kérelem esetén a  lakástakarékpénztári megtakarításról szóló hitelintézeti 

igazolást.
 (3) A helyi lakásgazdálkodási szerv a benyújtástól számított 15 napon belül ellenőrzi az igénylést és

a) a lakáspénzre való jogosultság hiányában az  igénylést az  állományilletékes katonai szervezet 
parancsnokának (a továbbiakban: állományilletékes parancsnok) egyidejű tájékoztatása mellett elutasítja,

b) okirati hiányosság esetén az igénylőt 30 napos jogvesztő határidővel hiánypótlásra szólítja fel,
c) a lakáspénzre való jogosultság fennállása esetén az  igénylést az  általa kiállított igazolással együtt 

a támogatás folyósítása érdekében az állományilletékes parancsnoknak küldi meg.
 (4) Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, a helyi lakásgazdálkodási szerv 

az igénylést és a hozzá csatolt iratokat az igénylőnek visszaküldi.
 (5) Ha a  helyi lakásgazdálkodási szerv vezetője és az  állományilletékes parancsnok személye azonos, a  (3)  bekezdés 

c) pontja szerinti esetben a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetője a lakáspénz folyósítására közvetlenül intézkedik.
 (6) A  lakáspénzre való jogosultság kezdőnapja a  bérleti vagy lízingdíj fizetési kötelezettség kezdőnapja azzal, hogy 

az igényjogosultság kezdőnapját az igénylés benyújtását megelőző időponttal nem lehet megállapítani és igazolni. 
A  (4)  bekezdés szerint visszaküldött, majd ismételten benyújtott hiánytalan igénylés esetén kezdőnapnak az  új 
igénylés benyújtásának időpontját kell tekinteni.

 (7) A helyi lakásgazdálkodási szerv lakáspénzzel kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt az elbírálásra jogosult HM 
központi lakásgazdálkodási szervhez lehet írásban benyújtani.
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6. § (1) Meg kell szüntetni a lakáspénz folyósítását, ha
 1. a  támogatott személy vagy 2014. július 31-ét követően a  házastársa, élettársa a  honvédelmi szervtől 

munkáltatói kölcsönben, vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült;
 2. a támogatott személy vagy a támogatott személy házastársa, élettársa, saját háztartásban eltartott gyermeke 

a  támogatott személy szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében önállóan vagy 
együttesen legalább a  méltányolható lakásigény alsó határának megfelelő, beköltözhető magántulajdonú 
lakás tulajdonjogát, haszonélvezeti vagy állandó használati jogát szerezte meg;

 3. a támogatott személy vagy annak házastársa, élettársa HM rendelkezésű lakás bérleti jogát szerezte meg;
 4. a  támogatott személy vagy annak házastársa, élettársa a  támogatott személy szolgálati helye szerinti 

településen vagy annak vonzáskörzetében lévő, a  HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy 
önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát szerezte meg;

 5. a  támogatott személy vagy a  támogatott személy házastársa, élettársa az  általa bérelt vagy jogcím nélkül 
használt HM rendelkezésű lakást önállóan vagy együttesen megvásárolta, vagy a  lakás harmadik személy 
általi megvásárlásához hozzájárult;

 6. a  támogatott személy vagy a  támogatott személy házastársa, élettársa az  általa bérelt vagy jogcím nélkül 
használt, a HM rendelkezési körébe nem tartozó állami vagy önkormányzati lakást önállóan vagy együttesen 
megvásárolta, vagy a lakás harmadik személy általi megvásárlásához hozzájárult;

 7. a  támogatott személy a  külön jogszabályban előírt lakcím-bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, 
és a  lakáspénzzel érintett lakóingatlan lakó- vagy tartózkodási helyként történt bejelentését a  lakáspénz 
folyósításának megkezdésétől számított 30 napon belül lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal nem 
igazolta;

 8. a  3.  § (6)  bekezdés 6. és 7.  pontja szerinti esetben a  támogatott személy a  lakáspénz folyósításának 
megkezdésétől számított három hónapon belül nem igazolta, hogy a  HM rendelkezésű vagy a  HM 
rendelkezési körén kívül eső állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást kiürítette;

 9. a  támogatott személy vagy annak házastársa, élettársa részére lakbértámogatás vagy lakásüzemeltetési 
hozzájárulás került megállapításra;

10. a  támogatásban részesülő, 52. életévét be nem töltött személy a  lakáspénz megállapításának feltételeként 
előírt lakástakarékpénztári megtakarítás fennállását nem igazolta;

11. a támogatásban részesülő személyt időközben egy évet meghaladó időtartamú külföldi szolgálatra vezénylik 
feltéve, hogy családját az általa bérelt lakásban nem hagyja hátra;

12. a  hozzájárulásban részesülő személy egy évet meghaladó időtartamban vesz igénybe illetmény nélküli 
szabadságot, kivéve, ha arra gyermeke nevelése, személyes gondozása vagy közeli hozzátartozója személyes 
ápolása céljából kerül sor;

13. a lakóingatlanra létrejött bérleti vagy lízingszerződés megszűnt;
14. a támogatott személy hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonya megszűnt;
15. a  támogatott személy a  lakáspénzt nem a  lakhatásának megoldására fordította, vagy azzal más módon 

visszaélt, így különösen akkor, ha azért közölt valótlan adatot, vagy valós adatot, körülményt azért hallgatott 
el, hogy azzal jogtalan vagyoni előnyre tegyen szert.

 (2) Nem kell alkalmazni:
a) az  (1)  bekezdés 2.  pontját, ha a  lakás az  illetékes építésügyi hatóság megállapítása szerint emberi 

tartózkodásra alkalmatlan vagy az egészségre ártalmas, vagy a lakás tulajdonjogának megszerzésére öröklés 
útján, haszonélvezettel terhelten került sor és a haszonélvező a lakásban lakik;

b) az  (1)  bekezdés 5. és 6.  pontját, ha az  állami vagy önkormányzati lakás tulajdonjogának megszerzésére 
nyilvános pályázat útján került sor;

c) az  (1)  bekezdés 10.  pontját, ha a  lízinghez támogatásban részesülő személy igazolja, hogy 
lakástakarékpénztári megtakarítása időközben a nyolcéves futamidőt elérte.

 (3) Az olyan szolgálati hely szerinti településre történt áthelyezés esetén, amelynek a vonzáskörzetébe a  lakáspénzzel 
érintett lakóingatlan fekvése szerinti település nem tartozik bele, a lakáspénz folyósítását
a) az állomány egyedülálló tagja esetében az áthelyezést követő 3. hónap utolsó napjával,
b) az állomány nem egyedülálló tagja esetében az áthelyezést követő 12. hónap utolsó napjával
kell megszüntetni, ha egyéb megszüntető ok időközben nem következik be.

 (4) A  (3)  bekezdés halasztott megszüntetésre vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak attól az  időponttól, amelytől 
kezdődően az állomány tagja részére az új szolgálati hely szerinti vagy annak vonzáskörzetébe tartozó településen 
lévő lakóingatlan bérletéhez vagy lízingjéhez lakáspénz kerül megállapításra.
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 (5) Az állomány lakáspénzben részesülő tagjának halála esetén a támogatott lakóingatlanban együtt élő özvegy, túlélő 
élettárs, az előbbiek hiányában az együtt élő gyermek részére a lakáspénzt
a) a  haláleset bekövetkezésétől számított 12. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az  állomány 

elhunyt tagját hősi halottá nyilvánítják;
b) a  haláleset bekövetkezésétől számított 8. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az  állomány 

elhunyt tagját a  Magyar Honvédség halottjává nyilvánítják vagy a  haláleset szolgálatteljesítés közben, 
a szolgálati feladat ellátásával összefüggésben következett be;

c) a  haláleset bekövetkezésétől számított 6. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az  a) vagy 
a b) pontban meghatározott feltételek nem állnak fent.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti továbbfolyósítás feltétele a lakóingatlanban együtt élő özvegy, túlélő élettárs vagy gyermek 
bérleti vagy lízingdíj fizetési kötelezettségének hitelt érdemlő igazolása. Továbbfolyósítás esetén a  lakáspénzt 
a személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék várható összegével növelt összegben kell megállapítani. 
Az emelt összegű lakáspénz megállapítása során a  folyósításért felelős pénzügyi szerv együttműködik az  illetékes 
helyi lakásgazdálkodási szervvel. A folyósítás során a kifizető számára előírt levonásokat érvényesíteni kell.

7. § (1) Ha az 5. § (3) bekezdés b) pont szerinti igazolás kiállítását követően olyan körülmény – különösen a 6. § (1) bekezdés 
15.  pont szerinti megszüntető ok – jut az  állományilletékes parancsnok, vagy az  illetékes helyi lakásgazdálkodási 
szerv tudomására, amely a  lakáspénzre való jogosultságot már az  igénylés elbírálásakor kizárta, a  támogatás 
folyósítását haladéktalanul meg kell szüntetni és a  kifizetett lakáspénzt annak törvényes kamataival az  igénylőtől 
vissza kell követelni.

 (2) A  támogatott személy a 6. § (1) bekezdés 1–6., 9–10. és 13. pontjában megjelölt megszüntető ok bekövetkezését 
köteles haladéktalanul bejelenteni az  állományilletékes parancsnoknak és az  illetékes helyi lakásgazdálkodási 
szervnek. A  bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt jogosulatlanul felvett lakáspénzt köteles annak 
törvényes kamatával együtt egyösszegben visszafizetni. Erre a  támogatott személyt a  lakáspénz megállapításakor 
figyelmeztetni kell.

 (3) A 6. § (1) bekezdés 7., 11., 12. és 14. pontjában foglalt megszüntető ok bekövetkezése esetén az állományilletékes 
parancsnok a  helyi lakásgazdálkodási szerv egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul intézkedik a  folyósítás 
megszüntetésére. Ha a  6.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában megjelölt megszüntető ok bekövetkezését az  illetékes 
helyi lakásgazdálkodási szerv észleli először, a  folyósítás megszüntetése érdekében haladéktalanul tájékoztatja 
az állományilletékes parancsnokot.

8. § (1) A helyi lakásgazdálkodási szerv a lakáspénzre való jogosultság fennállását szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal, február 1. és március 31. között ellenőrzi.

 (2) A helyi lakásgazdálkodási szerv az ellenőrzés során a támogatott személyt a 6. § (1) bekezdés 2–6. és 9–11. pontja 
vonatkozásában 30 napos határidővel nyilatkozattételre, a 10. pont vonatkozásában igazolásra hívja fel.

 (3) A  helyi lakásgazdálkodási szerv a  (2)  bekezdés szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a  rendelkezésére 
bocsátott egyéb lakhatás-támogatási adatok, valamint a  tudomására jutott egyéb tények, információk alapján, 
az állományilletékes parancsnok és a folyósító pénzügyi szerv szükség szerinti bevonásával ellenőrzi a lakáspénzre 
való jogosultság fennállását.

 (4) Ha a  támogatott személy a  nyilatkozattételt vagy az  igazolást a  (2)  bekezdés szerint nyitva álló határidőn 
belül megtagadja, elmulasztja, vagy a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  nyilatkozat vagy a  rendelkezésére álló 
egyéb adatok, információk alapján azt állapítja meg, hogy az  igényjogosultság már nem áll fent, a  lakáspénz 
megszüntetése érdekében, az  állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett öt munkanapon belül 
eljár a folyósításért felelős pénzügyi szervnél.

 (5) Az ellenőrzés elősegítése érdekében a  lakáscélú támogatási szerv a  tárgyév január 31. napjáig a megelőző évben 
folyósított munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendő juttatás, egyszeri pénzbeli támogatás, és lakáskiürítési térítés 
formájában nyújtott lakáscélú támogatásokról a  támogatott személy és házastársának, élettársának személy- és 
adóigazgatási azonosító adatainak, valamint a  lakáscélú támogatás fajtájának és összegének megjelölésével 
tájékoztatja a helyi lakásgazdálkodási szerveket.

 (6) A tárgyévet megelőző évben elidegenített HM rendelkezésű lakásokról a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv 
az  (5)  bekezdésben megjelölt határidőn belül, a  vevő és az  elidegenített lakás, harmadik személy részére történő 
elidegenítés esetén a  volt bérlő, jogcím nélküli használó azonosító adatainak megküldésével tájékoztatja a  helyi 
lakásgazdálkodási szerveket.
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 (7) A  folyósításért felelős pénzügyi szerv a  megelőző év december 31. napján lakáspénzben, albérleti díj 
hozzájárulásban, lakbértámogatásban vagy lakásüzemeltetési hozzájárulásban részesülő személyekről 
az (5) bekezdésben megjelölt határidőn belül, a személy- és adóigazgatási azonosító adatok, valamint természetes, 
a  pénzügyi és az  adóazonosító adatok, valamint a  lakhatási támogatás fajtájának és összegének megjelölésével 
tájékoztatja a helyi lakásgazdálkodási szerveket.

3. Egyszeri pénzbeli támogatás

9. §  Az egyszeri pénzbeli támogatás
a) lakás építéséhez, vagy
b) lakás vásárlásához
nyújtható pénzbeli támogatás.

10. § (1) Egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult:
a) a hivatásos katona, ha

aa) a szolgálati viszonya 2014. július 31-ét követően keletkezett,
ab) legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
ac) az 52. életévét betöltötte;

b) életkorától függetlenül a  felmentés alatt álló, az  a)  pont aa)–ab)  alpontjában meghatározott feltételekkel 
rendelkező hivatásos katona, ha a szolgálati viszony saját kérelemre történő megszüntetésére azért került sor, 
mert a megváltozott munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot;

c) a hivatásos és a szerződéses állomány hősi halottá nyilvánított, az a) pont aa) alpontjában megjelölt időbeni 
feltételnek megfelelő tagjának a halál bekövetkezésekor vele együtt élő özvegye, túlélő élettársa, az előbbiek 
hiányában az elhunyt saját háztartásban eltartott gyermeke.

 (2) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46.  § (1)  bekezdés r) vagy s)  pont 
szerinti rendelkezési állományba helyezett és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező 
hivatásos katona vissza nem térítendő juttatás iránti kérelme a  rendelkezési állományba helyezést követően 
benyújtható, a kérelem azonban csak a szolgálati viszony megszűnését követően teljesíthető.

 (3) A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy
a) az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában megjelölt személy a  házastársával, élettársával, gyermekével közösen 

épített, vásárolt lakás tulajdonjogát legalább 1/2-ed részben megszerezze,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben

ba) az  özvegy, túlélő élettárs az  általa vásárolt lakás tulajdonjogát az  elhunyt saját háztartásában 
eltartott gyermekével, több gyermek esetén gyermekeivel egymás között egyenlő arányban, teljes 
egészében megszerezze, vagy

bb) özvegy és túlélő élettárs hiányában vagy azok hozzájárulásával a  támogatás az  elhunyt saját 
háztartásában eltartott gyermeke kizárólagos tulajdonába, több gyermek esetén az egymás között 
egyenlő arányban tulajdonukba kerülő lakás megvásárlására kerüljön felhasználásra.

 (4) Nem adható egyszeri pénzbeli támogatás, ha
a) az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa a  házasság fennállása vagy az  együttélés tartama alatt 

a honvédelmi szervtől vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült;
b) az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa a  házasság fennállása vagy az  együttélés tartama alatt 

az  általa bérelt vagy jogcím nélkül használt állami vagy önkormányzati lakást önállóan vagy együttesen 
megvásárolta, vagy a lakás harmadik személy általi megvásárlásához hozzájárult;

c) az  igénylő vagy az  igénylő házastársa, élettársa, az  igénylő háztartásában eltartott gyermeke a  kizárólagos 
vagy a felsorolt személyek közös tulajdonában lévő lakás tulajdonjogát a támogatás benyújtását megelőző öt 
éven belül ingyenesen átruházta.

11. § (1) Az egyszeri pénzbeli támogatás mértéke a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási alapösszegnek 
és a  viselt rendfokozat után a  4.  § (3)  bekezdése alapján megállapított rendfokozati szorzó szorzatának 
az ötvenszerese, amely azonban nem haladhatja meg
a) a  lakóingatlan igazolt építési költségének vagy vételárának a  kérelmező részére arra vonatkozó igényléstől 

függetlenül megállapítható munkáltatói kölcsönnel csökkentett összegét, továbbá
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentesen juttatható lakáscélú támogatás felső határát.
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 (2) A  korábban munkáltatói kölcsönben részesült, és arra már nem jogosult személy esetében az  egyszeri pénzbeli 
támogatás összegének megállapítása során a  lakóingatlan igazolt építési költségét vagy vételárát a  korábban 
nyújtott kölcsön jóváírt engedmény nélküli összegével kell csökkenteni.

 (3) Az egyszeri pénzbeli támogatásra egyaránt jogosult házastársak kérelmüket csak együttesen, az első helyi igénylő 
megjelölésével nyújthatják be. Esetükben az egyszeri pénzbeli támogatásnak az első helyi igénylő részére az (1) és 
(2) bekezdés szerint megállapítható összege 25%-kal növelhető.

 (4) A  honvédelmi szervtől munkáltatói kölcsönben részesült személy esetében az  egyszeri pénzbeli támogatásnak 
az  (1)–(3)  bekezdés figyelembevételével megállapított összegéből le kell vonni a  kölcsönből részére jóváírt 
engedmény összegét.

 (5) A 10. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személy esetén az egyszeri pénzbeli támogatás összegét az elhunyt által 
viselt rendfokozat, legénységi állományú katona esetén az őrmesteri rendfokozat alapján, a személyi jövedelemadó 
és társadalombiztosítási járulék várható összegével növelt összegben kell megállapítani. Az  egyszeri pénzbeli 
támogatás megállapítása során a  folyósításért felelős pénzügyi szerv együttműködik a  lakáscélú támogatási 
szervvel. A folyósítás során a kifizető számára előírt levonásokat érvényesíteni kell.

12. § (1) Az egyszeri pénzbeli támogatás és a munkáltatói kölcsön támogatás egyidejűleg, azonos célra igénybe vehető, de 
együttes összegük ez esetben sem haladhatja meg a lakóingatlan igazolt építési költségét vagy vételárát.

 (2) Korábban nyújtott munkáltatói kölcsön esetén egyszeri pénzbeli támogatás csak akkor állapítható meg és 
folyósítható, ha
a) azonos lakóingatlanra benyújtott igénylés esetén a munkáltatói kölcsönnel már támogatott lakásépítés vagy 

lakásvásárlás az arra irányadó jogszabályi rendelkezések szerint nem minősül befejezettnek, vagy
b) eltérő lakóingatlanra benyújtott igénylés esetén a  korábban nyújtott munkáltatói kölcsönből fennálló 

tartozás biztosítékainak ezen ingatlanra történő átjegyzésére és a  munkáltatói kölcsönnel korábban 
támogatott lakóingatlan elidegenítésére is sor kerül.

13. § (1) Az  egyszeri pénzbeli támogatás csak akkor folyósítható, ha a  támogatásban részesülő személy hozzájárul ahhoz, 
hogy a – részben vagy egészben – tulajdonába kerülő lakásra a támogatás nyújtásától számított öt év időtartamra, 
a HM javára elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

 (2) A HM javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakáscélú támogatási 
szerv újabb követelés biztosítékának a HM-et megelőző ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 
csak akkor járulhat hozzá, ha az  elsőbbséget jogszabály kifejezetten elrendeli. Nem adható hozzájárulás az  újabb 
teher bejegyzéséhez, ha az  nem lakáscélú támogatásnyújtás biztosítékául szolgálna, vagy a  lakóingatlanra 
bejegyzett és bejegyezni kívánt terhek együttes összege meghaladná az aktuális forgalmi érték 70%-át.

14. § (1) Az  egyszeri pénzbeli támogatás iránti kérelmet az  e  célra, valamint a  munkáltatói kölcsönre és a  vissza nem 
térítendő juttatásra rendszeresített „Lakáscélú támogatás igénylő lap”-on, a  lakáscélú támogatási szervhez lehet 
benyújtani a kérelmezett támogatás vagy támogatások megjelölésével.

 (2) Ha az egyszeri pénzbeli támogatásra irányuló kérelem elbírálására már csak a  jogosult hivatásos katonai szolgálati 
viszonyának megszűnése után kerül sor, az egyéb feltételek megléte esetén az igényét teljesíteni kell, és intézkedni 
kell a támogatás részére történő folyósítására.

 (3) A  lakáscélú támogatási szerv egyszeri pénzbeli támogatással kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt az  annak 
elbírálására jogosult HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.

15. §  Az egyszeri pénzbeli támogatás vonatkozásában a  9–14.  §-ban megállapított feltételeken túl az  R. munkáltatói 
kölcsön feltételeire, igénylésére, a kölcsönigénylés elbírálására és a kölcsönfolyósítás felfüggesztésére, a kölcsön R. 
201. § (2) bekezdése szerinti felmondására és visszatérítésére, valamint a támogatás biztosítékainak más ingatlanra 
történő átjegyzésére vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja, 19–20. §-a, 44. § (1) bekezdése és 55–57. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 59. § (2) bekezdése 2017. december 31-én lép hatályba.
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17. §  A helyi lakásgazdálkodási szervhez az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott és a  hatálybalépésig 
érdemben el nem bírált albérleti díj hozzájárulás iránti kérelem esetében az  igényjogosultság vonatkozásában 
az R.-nek a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. §  A lakáscélú támogatási szervhez az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott vissza nem térítendő juttatás 
és munkáltatói kölcsön iránti kérelem esetében az  igényjogosultság és a  támogatás mértéke vonatkozásában 
az R.-nek a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. §  E rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Lakáspénzre jogosult:
a) az állomány próbaidejét töltő tagja kivételével a hivatásos katona, és
b) az  a  2017. december 31-én jogszerűen albérleti díj hozzájárulásban vagy lakbértámogatásban részesülő 
szerződéses katona, akinek a  szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett, továbbá 
a  szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött és összesen legalább a  10. év eléréséig vállalta 
a további szolgálatot.”

20. §  E rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult:
a) a hivatásos katona, ha
aa) legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
ab) az 52. életévét betöltötte;
b) életkorától függetlenül a  felmentés alatt álló, az  a)  pontban meghatározott feltételekkel rendelkező hivatásos 
katona, ha a  szolgálati viszony saját kérelemre történő megszüntetésére azért került sor, mert a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot;
c) a  hivatásos és a  szerződéses állomány hősi halottá nyilvánított tagjának özvegye, túlélő élettársa, az  előbbiek 
hiányában az elhunyt saját háztartásban eltartott gyermeke.”

21. §  Az R. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rájuk vonatkozó mértékig e rendeletet kell alkalmazni)
„a) a  hivatásos állománynak arra a  korábbi tagjára, aki a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a továbbiakban: Hjt.) 2. § 30. pontja alapján nyugállományú katonának minősül (a továbbiakban: nyugállományú 
hivatásos katona).”

22. §  Az R. 3. § (12) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A haderő átalakításával, átszervezéssel összefüggő, helyőrségváltással együtt járó áthelyezésnek kell tekinteni azt is, ha 
az állomány tagját)
„c) más helyőrségben lévő katonai szervezet vagy ugyanazon katonai szervezet más helyőrségben lévő szervezeti 
egysége részére történő feladatátadással összefüggésben helyezték át az új helyőrségben rendszeresített szolgálati 
beosztásba.”

23. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) HM rendelkezésű lakásra jogosult:
a) a hivatásos katona, ha hivatásos katonai szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett;
b) az  a  nyugállományú hivatásos katona, akinek a  hivatásos katonai szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét 
megelőzően keletkezett;
c) az a) és b) pontban felsorolt személyeknek a halál bekövetkezésekor az elhunyttal együtt élő özvegye;
d) az a) és b) pontban felsorolt személyek halála esetén a túlélő élettárs, feltéve, hogy
da) az együttélésből közös gyermek született, vagy
db) a halál bekövetkezésekor fennálló együttélés folyamatosan, legalább öt évig tartott;
e) az  állomány 2014. augusztus 1-jét megelőzően hivatásos vagy szerződéses állományba felvett, hősi halottá 
nyilvánított tagjának
ea) a halál bekövetkezésekor együtt élő özvegye,
eb) a d) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő élettársa,
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ec) az  ea) és eb)  alpontban felsorolt személyek hiányában az  állomány hősi halottá nyilvánított tagjának a  halál 
bekövetkezésekor saját háztartásban eltartott gyermeke.”

24. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § HM rendelkezésű lakás juttatható
a) a szerződéses tiszt és altiszt részére, ha
aa) a szerződéses katonai szolgálati viszony 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett, továbbá
ab) a katona a szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött és összesen legalább a 10. év eléréséig 
vállalta a további szolgálatot;
b) a honvédelmi szerv állományába tartozó kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló részére, ha
ba) a  honvédelmi szervvel legalább öt éve folyamatosan fennálló alkalmazotti jogviszony 2014. augusztus 1-jét 
megelőzően keletkezett, és
bb) a  munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezető igazolja, hogy a  lakásjuttatást az  igénylő által ellátott 
beosztás vagy munkakör ellátása feltétlenül indokolja.”

25. §  Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem teljesíthető a HM rendelkezésű lakás iránti igény, ha a kérelmező)
„a) a  honvédelmi szervtől vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült, 
vagy a  házastársa (élettársa) – a  házasság vagy az  élettársi kapcsolat fennállása alatt – részesült e  támogatások 
valamelyikében;”

26. §  Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A fővárosi helyi lakásgazdálkodási szerv évente két alkalommal fővárosi lakáselosztási tervet készít.
(2) A fővárosi lakáselosztási terv a felhasználható lakásokból tartalmazza:
a) a keretgazda lakásbizottságoknál nyilvántartott lakásigénylések teljesítésére szolgáló keretbe,
b) a központi keretbe, valamint
c) a fővárosi tartalékkeretbe
javasolt lakásokat.
(3) A  fővárosi helyi lakásgazdálkodási szerv a  lakáselosztási tervet első alkalommal január 31-éig, második 
alkalommal július 31-éig készíti el és terjeszti elő jóváhagyásra a HM Központi Lakásbizottságnak.”

27. §  Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A  lakáselosztási terv elkészítéséig megüresedett, valamint a helyőrségi lakásgazdálkodási körbe újonnan 
bekerült HM rendelkezésű lakásokat a keretek közötti elosztásig a 25. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel elosztásra 
tervezett lakásként kell kezelni és nyilvántartani.
(2) A  keretgazda lakásbizottságok által a  lakáselosztási terv elkészítéséig fel nem használt lakásokat be kell vonni 
a keretelosztásba.”

28. §  Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  keretgazda lakásbizottságoknál nyilvántartott lakásigénylések teljesítésére szolgáló keretet 
a lakáselosztási terv elkészítésekor felhasználható lakások legalább 80%-ából kell képezni.
(2) A  budapesti keretgazda lakásbizottságok közötti lakáselosztásra a  hivatásos állományú katonák I. kategóriába, 
valamint a  nyugállományú hivatásos katonák és özvegyek I. kategóriába besorolt lakásigényeinek arányában 
kerül sor.”

29. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A központi keretbe a lakáselosztási terv elkészítésekor felhasználható lakások legfeljebb 5%-a helyezhető 
azzal, hogy a  már keretben lévő és az  újonnan keretbe helyezett lakások száma nem haladhatja meg a  fővárosi 
HM rendelkezésű lakások 5%-át.
(2) A  központi keret rendeltetése a  HM Központi Lakásbizottság hatáskörébe tartozó lakásügyek megoldása. 
A  keretben lévő lakásoknak a  bizottság ülései közötti felhasználásáról – a  szervezeti és működési szabályzatban 
kapott felhatalmazás esetén, utólagos beszámolási kötelezettséggel – az elnök dönt.



11754 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 103. szám 

(3) A fővárosi tartalékkeretbe a lakáselosztási terv elkészítésekor felhasználható lakások legfeljebb 15%-a helyezhető 
azzal, hogy a  már keretben lévő és az  újonnan keretbe helyezett lakások száma nem haladhatja meg a  fővárosi 
HM rendelkezésű lakások 15%-át.
(4) A  fővárosi tartalékkeret rendeltetése az  intézményes lakásgazdálkodási feladatok ellátása, valamint az azonnali 
vagy soron kívüli rendezést igénylő lakásügyek megoldása. A  tartalékkeretből teljesíthetőek a  13.  § (3) és 
(4) bekezdésében meghatározott személyek lakásigénylései is.
(5) A fővárosi lakásgazdálkodási szerv illetékességi területén lévő olyan HM rendelkezésű lakást, amelyik a központi 
keretből vagy a  fővárosi tartalékkeretből történt lakásjuttatás következtében megüresedett, abba a  keretbe kell 
helyezni, ahonnan a lakásjuttatás történt.
(6) Ha a központi tartalékkeretből olyan személy jut lakáshoz, akinek az igényét egyébként a budapesti keretgazda 
lakásbizottságnak kellene teljesítenie, a  lakást a  keretgazda lakásbizottság következő lakáselosztási tervben 
megállapított keretéből le kell vonni.
(7) A fővárosi tartalékkeretben kell biztosítani a szükséges számú házfelügyelői és gondnoki lakást is. A házfelügyelői 
és gondnoki lakásokat a (3) bekezdés szerinti mérték megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
(8) A  fővárosi tartalékkeretből történő lakásjuttatáshoz a  HM központi lakásgazdálkodási szerv előzetes 
hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulást kérni a lakásjuttatáshoz, ha az a HM Központi Lakásbizottság vagy 
a bizottság elnökének döntése alapján történik.
(9) A  műszaki vagy egyéb okból bérbe nem adható lakásokat nem lehet a  22.  § (2)  bekezdésében megjelölt 
keretekbe helyezni, azokat külön kell nyilvántartani.”

30. §  Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésű lakás bérbeadása a  kijelölt (kiválasztott) bérlő meglévő 
HM rendelkezésű bérlakása kiürítésének feltételével történik, a bérlőkijelölésről (kiválasztásról) szóló értesítés csak 
a HM vagyonkezelésű lakás bérleti szerződésének megszüntetését követően küldhető meg. Ha azonban a meglévő 
lakás önkormányzati tulajdonú, a  bérleti szerződés megkötésének feltételeként kell meghatározni a  fennálló 
lakásbérleti szerződés megszüntetését.”

31. §  Az R. a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A.  § A  helyi lakásgazdálkodási szervnek a  HM rendelkezésű lakás juttatásával, bérletével, bérletének 
megszüntetésével és jogcím nélküli használatával összefüggő érdemi döntése ellen panaszt a  HM központi 
lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

32. §  Az R. 101. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A HM rendelkezésű személygépkocsi-tároló helyiséget (állóhelyet) a  személygépkocsi-tulajdonnal, illetőleg 
–  megállapodás alapján vagy a  gépjármű forgalmi engedélyében jogszabály alapján üzembentartóként bejegyzett – 
tartós használattal rendelkező személyek között, elosztás útján, a következő sorrendben lehet bérbe adni:]
„b) a nyugállományú hivatásos katonának,”

33. §  Az R. a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A. § A HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szervnek és a helyi lakásgazdálkodási szervnek a HM rendelkezésű 
helyiség és személygépkocsi tároló juttatásával, bérletével, bérletének megszüntetésével és jogcím nélküli 
használatával összefüggő érdemi döntése ellen panaszt a  HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet 
benyújtani.”

34. §  Az R. 163. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  HM szolgálati lakásra 1994. január 1-je előtt határozatlan időtartamra kötött bérleti szerződés nem 
szűnik meg, ha a  bérlő honvédelmi szervvel fennálló szolgálati, kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, 
közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonya azért szűnik meg, mert öregségi nyugdíjra, megváltozott 
munkaképességűek ellátására vagy más olyan pénzbeli ellátásra szerzett jogosultságot, amelyet a nyugdíjkorhatár 
betöltésekor öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. E rendelkezés nem alkalmazható akkor, ha az alkalmazotti 
jogviszony megszűnésére vagy megszüntetésére fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárással összefüggésben 
került sor, vagy a lakás munkakörhöz kötött.”
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35. §  Az R. 169. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  honvédelmi szerv állományába nem tartozó személyek a  központi lakásgazdálkodási szerv előzetes 
engedélyével kaphatnak a helyőrségi szállón elhelyezést, ha
a) az elhelyezés időtartama meghaladja az egy hónapot, vagy
b) egy hónapot meg nem haladó elhelyezés esetén az együttesen elhelyezni kívánt személyek létszáma meghaladja 
a 15 főt.”

36. § (1) Az R. 179. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  végleges letelepedés, illetve a  lakhatás végleges megoldásának elősegítésére, a  szolgálati viszony 
fennállásának tartama alatt, a  187.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott célra, vissza nem térítendő 
juttatásra jogosult
a) a hivatásos katona, ha
aa) a szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett,
ab) legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
ac) az 52. életévét betöltötte;
b) életkorától függetlenül a  felmentés alatt álló, az  a)  pont aa) és ab)  alpontjában meghatározott feltétellel 
rendelkező hivatásos katona, ha a szolgálati viszony saját kérelemre történő megszüntetésére azért kerül sor, mert 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot és a kérelmét még a szolgálati viszony 
megszűnése előtt benyújtja
ha a  lakás kizárólagos tulajdonjogát, a  közeli hozzátartozójával történő közös tulajdon szerzése esetén a  lakás 
tulajdonjogát legalább 1/2-ed részben megszerzi.”

 (2) Az R. 179. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem teljesíthető a vissza nem térítendő juttatás iránti igény, ha
a) a kérelmező vagy a kérelmező házastársa, élettársa a házasság fennállása vagy az együttélés tartama alatt az általa 
bérelt vagy jogcím nélkül használt állami vagy önkormányzati lakást önállóan vagy együttesen megvásárolta, vagy 
a lakás harmadik személy általi megvásárlásához hozzájárult;
b) az igénylő vagy az igénylő házastársa, élettársa, az igénylő háztartásában eltartott gyermeke a kizárólagos vagy 
a felsorolt személyek közös tulajdonában lévő lakás tulajdonjogát a támogatás benyújtását megelőző öt éven belül 
ingyenes átruházta;
c) a kérelmező korábban vissza nem térítendő juttatásban részesült;
d) a  kérelmező házastársa, élettársa a  családjogi kapcsolat vagy az  életközösség fennállása alatt vissza nem 
térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült.”

 (3) Az R. 179. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  lakáscélú támogatási szerv vissza nem térítendő juttatással kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt 
a HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

37. §  Az R. 181/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tulajdoni formától függetlenül – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – nyújtható lakásvásárlás 
céljából vissza nem térítendő juttatás a  hivatásos és szerződéses állomány hősi halottá nyilvánított, 
a 179. §  (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában megállapított időbeni feltételnek megfelelő tagjának özvegye, vagy 
az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő túlélő élettársa, illetve annak hiányában a hősi halott 
saját háztartásában eltartott gyermeke részére.”

38. §  Az R. 186. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„186.  § A  vissza nem térítendő juttatás vonatkozásában a  179–185.  §-okban megállapított feltételeken 
túl a  munkáltatói kölcsön feltételeire, igénylésére, a  kölcsönigénylés elbírálásának és a  kölcsönfolyósítás 
felfüggesztésére, a  kölcsön 201.  § (2)  bekezdése szerinti felmondására és visszatérítésére, valamint a  támogatás 
biztosítékainak más ingatlanra történő átjegyzésére vonatkozó rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.”

39. § (1) Az R. 194. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„d) a kérelmező, az 52. életévét betöltött hivatásos állományú igénylő kivételével, a kölcsönnel a szolgálati, illetőleg 
munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében oldja meg a lakhatását,”



11756 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 103. szám 

 (2) Az R. 194. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„g) a szerződéses tiszt, altiszt szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett, továbbá a kérelmező 
a  szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött és összesen legalább a  10. év eléréséig vállalta 
a további szolgálatot,
h) kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, közalkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonya határozatlan 
időtartamra jött létre, és a honvédelmi szervnél az alkalmazotti viszonyban legalább tíz évet eltöltött,”

 (3) Az R. 194. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„i) a 187. § (1) bekezdésének f ) pontja szerinti igénylés esetét kivéve a hivatásos szolgálati viszonyban álló kérelmező 
az 52. életévét betöltötte,
j) a lakáscélú támogatási szerv igénye szerint
ja) adóstársat,
jb) adóstársat és készfizető kezest vagy
jc) adóstárs hiányában legfeljebb két fő készfizető kezest állít.”

40. §  Az R. 198. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„b) a kinevezési, áthelyezési, vezénylési határozat (parancs, parancskivonat), munkaszerződés másolatát, valamint”

41. § (1) Az R. 199. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltatói kölcsön iránt benyújtott kérelmeket a  lakáscélú támogatási szerv a  beérkezés sorrendjében, 
az  e  célra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével bírálja el. A  lakáscélú támogatási szerv 
munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt a HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet 
benyújtani.”

 (2) Az R. 199. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Fel kell függeszteni a  munkáltatói kölcsön iránti kérelem elbírálását és a  kölcsön folyósítását, ha a  lakáscélú 
támogatási szerv a  kérelmező büntető-, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás alá vonásáról szerez tudomást. 
A kérelmet elbírálni és a kölcsönt folyósítani csak azt követően lehet, hogy az eljárás a szolgálati, kormánytisztviselői, 
kormányzati ügykezelői, közalkalmazotti és munkavállalói jogviszony megszüntetése nélkül jogerősen lezárult. 
Ha  a  kölcsönnyújtás feltételei egyébként sem állnak fent, a  lakáscélú támogatási szerv az  igénylést indokolással 
ellátva elutasítja és visszaküldi az igénylőnek.”

42. §  Az R. 207. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„207.  § (1) A  házassági vagy élettársi vagyonközösség megszüntetése során a  munkáltatói kölcsöntartozás 
megtérítését a lakásban maradó volt házastárs vagy élettárs – változatlan törlesztési feltételek mellett – átvállalhatja. 
Ez esetben a volt házastársat vagy élettársat engedmény nem illeti meg.
(2) Ha a lakásban maradó és a kölcsöntartozást átvállaló volt házastárs vagy élettárs is rendelkezik a kölcsönnyújtás 
e rendelet szerinti feltételeivel, az engedmény megilleti.”

43. §  Az R. 210. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Lakbértámogatás, valamint lakásüzemeltetési hozzájárulás illeti meg
a) azt a  szolgálati érdekből áthelyezett hivatásos katonát, akinek a  szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét 
megelőzően keletkezett, valamint
b) azt a szolgálati érdekből áthelyezett szerződéses tisztet, altisztet
ba) akinek a szerződéses katonai szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett, továbbá
bb) a katona a szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött és összesen legalább a 10. év eléréséig 
vállalta a további szolgálatot.”

44. § (1) Az R. 211. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Azt a szolgálati érdekből áthelyezett szerződéses tisztet, altisztet, akinek a szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét 
megelőzően keletkezett, lakbértámogatás illeti meg, ha”
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 (2) Az R. 211. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  helyi lakásgazdálkodási szerv lakbértámogatással kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt a  HM központi 
lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

45. §  Az R. 212. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  helyi lakásgazdálkodási szerv lakásüzemeltetési hozzájárulással kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt 
a HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

46. §  Az R. 213. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 210. § (1a) bekezdése szerint, szolgálati érdekből áthelyezett
a) hivatásos katonát, továbbá
b) azt a szerződéses tisztet, altisztet,
ba) akinek a szerződéses szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett,
bb) a szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött, és
bc) összesen legalább a 10. év eléréséig vállalta a további szolgálatot,
a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében – az  egy évet meg nem haladó határozott 
időtartamú vezénylés esetét kivéve – kérelmére albérleti díj hozzájárulás illeti meg, ha szálló férőhelyen történő 
elhelyezése nem lehetséges.”

47. § (1) Az R. 214. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nem adható albérleti díj hozzájárulás, ha az igénylő”

 (2) Az R. 214. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem adható albérleti díj hozzájárulás, ha az igénylő)
„a) a  honvédelmi szervtől vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült, vagy 
2014. július 31-ét követően a  házastársa, élettársa a  házasság vagy az  élettársi kapcsolat fennállása alatt részesült 
e támogatásban;
b) a  honvédelmi szervtől munkáltatói kölcsönt kapott, vagy 2014. július 31-ét követően a  házastársa, élettársa 
a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt részesült e támogatásban;”

 (3) Az R. 214. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Nem adható albérleti díj hozzájárulás, ha az igénylő)
„j) a  215.  § (2)  bekezdés szerinti eset kivételével a  HM rendelkezésű lakás kiürítése ellenében 2014. július 31-ét 
követően pénzbeli térítésben részesült, vagy a házastársa, élettársa a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása 
alatt részesült ezen időpontot követően térítésben;
k) a honvédelmi szervtől lakáspénzben részesül, vagy a házastársa, élettársa részesül e támogatásban.”

48. §  Az R. 215. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„215. § (1) Albérleti díj hozzájárulás állapítható meg:
a) szállodai vagy apartman jellegű kereskedelmi szálláshely bérletéhez,
b) lakás bérletéhez, az állami és önkormányzati tulajdonú lakás kivételével.
(2) A  hozzájárulás lakásnak lízingbe adásra jogosult a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
szerintigazdálkodó szervezettől (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) való lízingjéhez is megállapítható, ha
a) a hivatásos vagy szerződéses állományú kérelmező a 45. életévét betöltötte,
b) esetében a 214. § (1) bekezdés a)–i) és k) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fent, és
c) az  általa vagy a  házastársa, élettársa által bérelt, jogcím nélkül használt lakást a  bérlő, jogcím nélküli használó 
a bérbeadó részére visszaadja.
(3) A  hozzájárulás mértéke a  szerződéssel és számlával, számlakibocsátási kötelezettség hiányában az  ügylet 
teljesítését igazoló, a  számviteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősülő okirattal, 
az  (1) bekezdés a) pontja esetében a számlával igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti vagy lízing 
díj, de legfeljebb a  jogosult a 10. § (1) és (4) bekezdései alapján megállapítható jogos lakásigény mértékének alsó 
határával megegyező szobaszámú lakásra a (4)–(6) bekezdés szerint számított összeg.
(4) Ha a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa
a) 1 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 1,4-szerese,
b) 1,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 1,75-szorosa,
c) 2 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,1-szerese,
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d) 2,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,45-szorosa,
e) 3 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,8-szerese,
f ) 3,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,15-szerese,
g) 4 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,5-szerese,
h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,85-szorosa.
(5) Az albérleti díj hozzájárulás (4) bekezdés szerint számított összegét annak további 10-10%-ával meg kell növelni, 
ha
a) a  jogosult helyőrségváltással együtt járó kinevezése, áthelyezése, egy évet meghaladó időtartamú vezénylése 
nem saját kérelemre történt;
b) az a) pont szerinti feltételekkel rendelkező személy a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték 
megállapításánál figyelembe vehető családtagjaival együtt költözik az új szolgálati hely szerinti településen bérelt, 
lízingelt lakásba;
c) a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték megállapításánál figyelembe vehető családtagjaival 
együtt költöző személy által a szolgálati hely szerinti településen bérelt lakás egyben Budapesten, Szentendrén vagy 
megyei jogú városban van.
(6) A  (3)–(5)  bekezdések alapján megállapított, illetve kiszámított albérleti díj hozzájárulás összegét a  szociális 
körülmények figyelembevételével az  állományilletékes parancsnok további 10%-kal kiegészítheti, ha a  jogosult 
családi pótlékban részesül.”

49. §  Az R. 216. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hozzájárulás iránti kérelmet rendszeresített formanyomtatványon, az  állományilletékes parancsnok (munkahelyi 
vezető) útján az  igénylő szolgálati helye (munkahelye) szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez kell benyújtani. 
A hozzájárulás lakásügyi feltételeinek fennállását]
„a) a 214. § (1) bekezdés a)–c) és e)–k) pontja vonatkozásában a kérelmező nyilatkozata alapján,”

50. § (1) Az R. 217. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A folyósítást meg kell szüntetni, ha)
„g) a hozzájárulásban részesülő személy a 215. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel HM rendelkezésű lakás kiürítése 
ellenében pénzbeli térítésben részesül,”

 (2) Az R. 217. § (1) bekezdése a következő h)–j) alponttal egészül ki:
(A folyósítást meg kell szüntetni, ha)
„h) a hozzájárulásban részesülő személy vagy annak házastársa, élettársa részére lakáspénz kerül megállapításra,
i) a  hozzájárulásban részesülő személy egy évet meghaladó időtartamban vesz igénybe illetmény nélküli 
szabadságot, kivéve, ha arra gyermeke nevelése, személyes gondozása vagy közeli hozzátartozója személyes 
ápolása céljából kerül sor,
j) a  hozzájárulásban részesülő személy a  folyósítás megkezdésétől számított 30 napon belül nem igazolja, 
hogy a  bérbe (lízingbe) vett lakóingatlan vonatkozásában a  külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési 
kötelezettségét teljesítette, és nem igazolja azt, hogy az  attól eltérően bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyről 
történő napi munkába járáshoz a honvédelmi szervtől utazási költségtérítésben nem részesül.”

 (3) Az R. 217. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  albérleti díj hozzájárulásban részesülő személy az  (1)  bekezdés b)–d) és f )–h)  pontjában meghatározott 
megszüntető ok bekövetkezését haladéktalanul köteles a helyi lakásgazdálkodási szervnek és az állományilletékes 
parancsnokának (munkahelyi vezetőjének) bejelenteni. E  kötelezettségének elmulasztása esetén a  jogosulatlanul 
felvett albérleti díj hozzájárulást egyösszegben köteles visszafizetni. Erre az igazolás kiállításakor figyelmeztetni kell.”

51. §  Az R. 218. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„218. § (1) A helyi lakásgazdálkodási szerv az albérleti díj hozzájárulásra való jogosultság fennállását szükség szerint, 
de évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
(2) Az  ellenőrzés során a  helyi lakásgazdálkodási szerv az  illetményalap változásából eredő különbözettel történő 
kiegészítés vagy csökkentés érdekében eljár, továbbá a  217.  § (1)  bekezdésében megjelölt okok vonatkozásában 
a támogatott személyt 30 napos határidővel nyilatkozattételre hívja fel.
(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv a (2) bekezdés szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a külön miniszteri 
utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bocsátott lakhatás-támogatási adatok, valamint a  tudomására jutott 
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egyéb tények, információk alapján, az  állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezető) és a  folyósító pénzügyi 
szerv szükség szerinti bevonásával ellenőrzi a hozzájárulásra való jogosultság fennállását.
(4) Ha a  támogatott személy a  nyilatkozattételt a  (2)  bekezdés szerint nyitva álló határidőn belül elmulasztja, 
vagy a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  nyilatkozat vagy a  rendelkezésére álló egyéb adatok, információk alapján 
azt állapítja meg, hogy az  igényjogosultság már nem áll fent, az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel a  lakáspénz 
megszüntetése érdekében, az  állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett öt napon belül eljár 
a folyósításért felelős pénzügyi szervnél.
(5) A  217.  § (1)  bekezdés e), i) és j)  pontja szerinti megszüntető ok bekövetkezése esetén az  állományilletékes 
parancsnok (munkahelyi vezető) a helyi lakásgazdálkodási szerv egyidejű tájékoztatása mellett önállóan intézkedik 
a  hozzájárulás megszüntetésére. Ugyanígy jár el, ha a  217.  § (1)  bekezdés b)–d) és f )–h)  pontjában megjelölt ok 
bekövetkezéséről a helyi lakásgazdálkodási szerv értesítését megelőzően szerez tudomást.
(6) A  lakásépítéshez munkáltatói kölcsönben, vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli 
támogatásban részesített személy részére – feltéve, hogy egyéb megszüntető ok nem következett be – a támogatás 
nyújtása előtt már megállapított hozzájárulást a  használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzésének vállalt 
időpontjáig, de legfeljebb a  támogatási megállapodás megkötésétől számított egy évig még folyósítani kell. 
Ugyanígy kell eljárni akkor, ha a  hozzájárulásban részesülő személy házastársa, élettársa részére nyújtott 
a honvédelmi szerv munkáltatói kölcsönt, vissza nem térítendő juttatást vagy egyszeri pénzbeli támogatást.
(7) A  lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönben, vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli 
támogatásban részesült személyt a  lakáscélú támogatás odaítélését követő hónap utolsó napjáig még 
megilleti a  részére a  támogatás nyújtása előtt már megállapított hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni akkor, ha 
a hozzájárulásban részesülő személy házastársa, élettársa részére nyújtott a honvédelmi szerv munkáltatói kölcsönt, 
vissza nem térítendő juttatást vagy egyszeri pénzbeli támogatást.
(8) A  HM rendelkezésű lakás juttatásában részesült személyt az  albérleti díj hozzájárulással bérelt lakás (lakrész, 
szállodai vagy szállodai jellegű szoba) bérleti szerződésében kikötött felmondási időre, de legfeljebb a  HM 
rendelkezésű lakás bérlőjéül történő kijelölést követő hónap végéig illeti meg a hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni 
akkor is, ha a  jogosult házastársa (élettársa) részére juttat a  honvédelmi szerv az  albérleti díj hozzájárulásban 
részesülő személy szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben HM rendelkezésű lakást.
(9) Az  eltérő vonzáskörzetben lévő településre kinevezett, áthelyezett, egy évet meghaladó határozott vagy 
határozatlan időtartamra más szervhez vezényelt hivatásos és szerződéses katona részére kérelmére, az új szolgálati 
helyre történő tényleges átköltözéséig, de legfeljebb a  személyügyi határozatban (parancsban) megállapított 
kinevezési, áthelyezési, vezénylési határnaptól számított 3 hónapig folyósítható a  korábban megállapított 
albérleti díj hozzájárulás, feltéve, hogy az  állományilletékes parancsnok az  új szolgálati helyen, valamint az  annak 
vonzáskörzetén kívüli lakhatáshoz erre az  időtartamra a  Hjt.-ben előírt engedélyt megadta. Ebben az  esetben 
a (8) bekezdés nem alkalmazható.”

52. §  Az R. XIV. fejezete a következő 219/A. §-sal egészül ki:
„219/A.  § A  helyi lakásgazdálkodási szerv albérleti díj hozzájárulással kapcsolatos érdemi döntése ellen panaszt 
a HM központi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani.”

53. §  Az R. 221. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi lakásgazdálkodási szerv:)
„e) együttműködik a  területileg illetékes lakóházkezelő szervvel, kapcsolatot tart a  katonai, rendvédelmi és 
önkormányzati szervekkel,”

54. §  Az R. 226. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdálkodási feladatai:)
„j) döntésre előkészíti a  helyi lakásgazdálkodási szervek és a  HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv lakások 
bérletére, vásárlására, építésére, valamint a lakáselidegenítési és más lakhatási támogatási célra fordítható bevételek 
(többletbevételek) felhasználására tett javaslatait,”

55. §  Az R. 194. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„i) a hivatásos szolgálati viszonyban álló kérelmező az 52. életévét betöltötte,”
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56. § (1) Az R. XIV. Fejezet címének helyébe a következő rendelkezés lép:
„LAKÁSÜZEMELTETÉSI HOZZÁJÁRULÁS”

 (2) Az R. 210. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„210. § (1) A lakóhelye szerinti lakás fenntartási költségeinek csökkentése érdekében, kérelmére, lakásüzemeltetési 
hozzájárulás illeti meg a szolgálati érdekből áthelyezett szerződéses tisztet és altisztet, ha
a) szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett,
b) a  szerződéses szolgálatban folyamatosan 5 évet már eltöltött és összesen legalább a  10. év eléréséig vállalta 
a további szolgálatot, és
c) a kérelmező vagy annak házastársa, élettársa a honvédelmi szervtől nem részül lakáspénzben,
d) a kérelmező házastársa, élettársa nem részesül lakásüzemeltetési hozzájárulásban.
(2) A  lakásüzemeltetési hozzájárulásra való jogosultság szempontjából szolgálati érdekű áthelyezésnek minősül 
az állomány tagjának:
a) az első beosztásba történő kinevezése,
b) másik beosztásba történő kinevezése, áthelyezése,
c) egy évet meghaladó időtartamú vezénylése.
(3) A lakásüzemeltetési hozzájárulást havonta, az illetménnyel együtt kell folyósítani a jogosult részére.”

57. §  Az R. 213–218. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„213.  § E  rendelet alkalmazásában albérleti díj hozzájárulás a  honvédelmi szerv állományába tartozó kormánytisztviselő 
és kormányzati ügykezelő részére a munkahely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében
a) magán-, állami, továbbá önkormányzati tulajdonú lakás egy részének bérletéhez,
b) magántulajdonú lakás bérletéhez,
c) szállodai vagy szállodai jellegű szobabérlethez,
d) lakásnak lízingbe adására jogosult gazdálkodó szervezettől való lízingjéhez
nyújtott lakhatási támogatás.
214. § (1) Nem adható albérleti díj hozzájárulás, ha az igénylő
a) a honvédelmi szervtől korábban vissza nem térítendő juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban részesült 
vagy a házastársa, élettársa a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt részesült e támogatásokban;
b) a  honvédelmi szervtől munkáltatói kölcsönt kapott, vagy a  házastársa, élettársa a  házasság vagy az  élettársi 
kapcsolat fennállása alatt részesült e támogatásban;
c) a  munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a  10.  §-ban megállapított jogos igényének 
megfelelő, beköltözhető lakás van a  tulajdonában vagy a  haszonélvezetében, vagy ha a  házastársa, élettársa, 
továbbá a  saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke) 
tulajdonában, haszonélvezetében – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát, haszonélvezetét is – van ilyen lakás;
d) a  munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetben állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás 
bérleti jogával rendelkezik, vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal;
e) az  igénylő az  általa önállóan vagy a  házastársával (élettársával) együttesen bérelt állami vagy önkormányzati 
tulajdonú lakást a maga vagy más személy részére megvásárolta, illetve a lakás megvásárlásához más személy javára 
hozzájárult;
f ) házastársa (élettársa) – a  házasság vagy az  élettársi kapcsolat fennállása alatt – állami vagy önkormányzati 
tulajdonú bérlakást elővásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére megvásárolt, illetve 
a lakás megvásárlásához más személy javára hozzájárult;
g) a közeli hozzátartozója lakásának – vagy lakása egy részének – bérletéhez, lízingeléséhez kéri a támogatást;
h) a  saját vagy közeli hozzátartozója által korábban elidegenített lakás – vagy lakás egy részének – bérletéhez, 
lízingeléséhez kéri a támogatást;
i) a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet lakásának – vagy lakása egy részének – 
bérletéhez, lízingeléséhez kéri a támogatást;
j) a HM rendelkezésű lakás kiürítése ellenében pénzbeli térítésben részesült, vagy házastársa, élettársa a házasság 
vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt részesült térítésben;
k) házastársa, élettársa a honvédelmi szervtől lakáspénzben részesül.
(2) Nem kell alkalmazni
a) az (1) bekezdés b) pontját, ha a munkáltatói kölcsön és az abból jóváírt engedmény,
b) az (1) bekezdés j) pontját, ha a térítés
teljes egészében visszafizetésre került.
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215. § (1) A hozzájárulás mértéke a szerződéssel és számlával, számlakibocsátási kötelezettség hiányában az ügylet 
teljesítését igazoló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősülő okirattal, szállodai 
vagy szállodai jellegű szobabérlet esetében a számlával igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó albérleti vagy bérleti 
díj, de legfeljebb a  jogosult a 10. § (1) és (4) bekezdései alapján megállapítható jogos lakásigény mértékének alsó 
határával megegyező szobaszámú lakásra a (2)–(3) bekezdés szerint számított összeg.
(2) Ha a jogosult esetében a 10. § (1) és (4) bekezdés szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa
a) 1 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 1,4-szerese,
b) 1,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 1,75-szorosa,
c) 2 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,1-szerese,
d) 2,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,45-szorosa,
e) 3 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 2,8-szerese,
f ) 3,5 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,15-szorosa,
g) 4 lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,5-szerese,
h) 4,5 vagy annál több lakószoba, a hozzájárulás mértéke az illetményalap 3,85-szorosa.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint megállapított albérleti díj hozzájárulás összegét a  szociális körülmények 
figyelembevételével a munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezető 10%-kal kiegészítheti, ha a jogosult családi 
pótlékban részesül.
216. § (1) A  hozzájárulás iránti kérelmet rendszeresített formanyomtatványon, a  munkáltatói jogkört gyakorló 
munkahelyi vezető útján kell az  igénylő munkahelye szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez kell 
benyújtani.
(2) A hozzájárulás lakásügyi feltételeinek fennállását
a) a 214. § (1) bekezdés a)–c) és e)–k) pontja vonatkozásában a kérelmező nyilatkozata alapján,
b) a  214.  § (1)  bekezdés d)  pontja vonatkozásában a  lakásgazdálkodási körzetében lévő HM rendelkezésű lakás 
esetében saját nyilvántartása, egyéb lakás esetében a kérelmező nyilatkozata alapján
a helyi lakásgazdálkodási szerv igazolja.
(3) Ha a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  megtett nyilatkozat vagy saját nyilvántartásai, továbbá a  rendelkezésére 
álló egyéb adatok alapján azt állapítja meg, hogy az  albérleti díj hozzájárulás folyósításának feltételei nem állnak 
fent, erről a  kizáró ok megjelölésével a  munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezetőt, a  kérelmező egyidejű 
tájékoztatása mellett, értesíti.
(4) A hozzájárulás összegéről, annak folyósításáról a munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezető a kérelmező 
nyilatkozata és a helyi lakásgazdálkodási szerv igazolása alapján dönt.
217. § (1) A folyósítást meg kell szüntetni, ha
a) a  lízing kivételével a hozzájárulásban részesülő személy a  részére időközben a munkahelye szerinti településen 
vagy annak vonzáskörzetben felajánlott szállóférőhelyet vagy – ha jogos lakásigényléssel is rendelkezik – a  jogos 
igénye mértékének megfelelő HM rendelkezésű lakást legalább két esetben nem fogadta el;
b) a  hozzájárulásban részesülő személy részére a  honvédelmi szerv lakásvásárláshoz időközben munkáltatói 
kölcsönt nyújtott, vagy a  házastársát, élettársát részesítette munkáltatói kölcsönben, vissza nem térítendő 
juttatásban vagy egyszeri pénzbeli támogatásban;
c) a  munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetben a  hozzájárulásban részesülő személy vagy 
házastársa (élettársa), továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha és nevelt 
gyermeke) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – időközben beköltözhető lakás tulajdonjogát, illetve 
állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát szerezte meg;
d) a  hozzájárulásban részesülő személy vagy házastársa (élettársa) az  önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím 
nélkül használt) állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást időközben a  maga vagy más személy részére 
megvásárolta, illetve a megvásárláshoz más személy javára hozzájárult;
e) az  albérleti díj hozzájárulásban részesülő személyt időközben egy évet meghaladó időtartamú külföldi 
munkavégzésre helyezték át feltéve, hogy családját az általa bérelt lakásban nem hagyta hátra;
f ) az  albérleti (bérleti) szerződés megszűnt, vagy azt a  felek – közös megegyezéssel vagy az  arra jogosult 
felmondásával – megszüntették;
g) a  hozzájárulásban részesülő személy vagy annak házastársa, élettársa a  HM rendelkezésű lakás kiürítése 
ellenében pénzbeli térítésben részesült;
h) a hozzájárulásban részesülő személy házastársa, élettársa részére lakáspénz került megállapításra;
i) a  hozzájárulásban részesülő személy a  folyósítás megkezdésétől számított 30 napon belül nem igazolta, 
hogy a  bérbe (lízingbe) vett lakóingatlan vonatkozásában a  külön jogszabályban foglalt lakcím-bejelentési 



11762 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 103. szám 

kötelezettségét teljesítette, és nem igazolta azt, hogy az  attól eltérően bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyről 
történő napi munkába járáshoz a honvédelmi szervtől utazási költségtérítésben nem részesül;
j) a  hozzájárulásban részesülő személy egy évet meghaladó időtartamban vesz igénybe illetmény nélküli 
szabadságot, kivéve, ha arra gyermeke nevelése, személyes gondozása vagy közeli hozzátartozója személyes 
ápolása céljából kerül sor.
(2) Az  albérleti díj hozzájárulásban részesülő személy az  (1)  bekezdés b)–d) és f )–h)  pontjában meghatározott 
megszüntető ok bekövetkezését haladéktalanul köteles a helyi lakásgazdálkodási szervnek és a munkáltatói jogkört 
gyakorló munkahelyi vezetőnek bejelenteni. E  kötelezettségének elmulasztása esetén a  jogosulatlanul felvett 
albérleti díj hozzájárulást egyösszegben köteles visszafizetni. Erre az igazolás kiállításakor figyelmeztetni kell.
218. § (1) A helyi lakásgazdálkodási szerv az albérleti díj hozzájárulásra való jogosultság fennállását szükség szerint, 
de évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
(2) Az  ellenőrzés során a  helyi lakásgazdálkodási szerv az  illetményalap változásából eredő különbözettel történő 
kiegészítés vagy csökkentés érdekében eljár, továbbá a  217.  § (1)  bekezdésében megjelölt megszüntető okok 
vonatkozásában a támogatott személyt 30 napos határidővel nyilatkozattételre hívja fel.
(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv a (2) bekezdés szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a külön miniszteri 
utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bocsátott lakhatás-támogatási adatok, valamint a  tudomására jutott 
egyéb tények, információk alapján, a munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezető és a folyósító pénzügyi szerv 
szükség szerinti bevonásával ellenőrzi a lakáspénzre való jogosultság fennállását.
(4) Ha a  támogatott személy a  nyilatkozattételt a  (2)  bekezdés szerint nyitva álló határidőn belül elmulasztja, 
vagy a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  nyilatkozat vagy a  rendelkezésére álló egyéb adatok, információk alapján 
azt állapítja meg, hogy az  igényjogosultság már nem áll fent, az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel a  hozzájárulás 
megszüntetése érdekében, az  állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett öt napon belül eljár 
a folyósításért felelős pénzügyi szervnél.
(5) A  217.  § (1)  bekezdés e), i) és j)  pontja szerinti megszüntető ok bekövetkezése esetén a  munkáltatói jogkört 
gyakorló munkahelyi vezető a  helyi lakásgazdálkodási szerv egyidejű tájékoztatása mellett önállóan intézkedik 
a hozzájárulás megszüntetésére. Ugyanígy kell eljárnia, ha a 217. § (1) bekezdés b)–d) és f )–h) pontjában megjelölt 
ok bekövetkezéséről a helyi lakásgazdálkodási szerv értesítését megelőzően szerez tudomást.
(6) A  lakásépítéshez munkáltatói kölcsönben részesített személy részére – feltéve, hogy egyéb megszüntető ok 
nem következett be – a  támogatás nyújtása előtt már megállapított hozzájárulást a  használatbavételi (lakhatási) 
engedély megszerzésének vállalt időpontjáig, de legfeljebb a támogatási megállapodás megkötésétől számított egy 
évig még folyósítani kell. Ugyanígy kell eljárni akkor, ha a hozzájárulásban részesülő személy házastársa, élettársa 
részére nyújtott a  honvédelmi szerv munkáltatói kölcsönt, vissza nem térítendő juttatást vagy egyszeri pénzbeli 
támogatást.
(7) A lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönben részesült személyt a lakáscélú támogatás odaítélését követő hónap 
utolsó napjáig még megilleti a  részére a  támogatás nyújtása előtt már megállapított hozzájárulás. Ugyanígy kell 
eljárni akkor, ha a  hozzájárulásban részesülő személy házastársa, élettársa részére nyújtott a  honvédelmi szerv 
munkáltatói kölcsönt, vissza nem térítendő juttatást vagy egyszeri pénzbeli támogatást.
(8) A  HM rendelkezésű lakás juttatásában részesült személyt az  albérleti díj hozzájárulással bérelt lakás (lakrész, 
szállodai vagy szállodai jellegű szoba) bérleti szerződésében kikötött felmondási időre, de legfeljebb a  HM 
rendelkezésű lakás bérlőjéül történő kijelölést követő hónap végéig illeti meg a hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni 
akkor is, ha a jogosult házastársa (élettársa) részére juttat a honvédelmi szerv HM rendelkezésű lakást.”

58. § (1) Az  R. 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „kormánytisztviselőjére,” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőjére és 
kormányzati ügykezelőjére (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő),” szöveg lép.

 (2) Az R.
a) 5. § (2) bekezdésében a „szolgálati nyugállományba helyezett katona” szövegrész helyébe a „nyugállományú 

hivatásos katona”,
b) 13.  § (1)  bekezdésében a  „szolgálati nyugállományba helyezését” szövegrész helyébe a  „szolgálat felső 

korhatárának elérését”,
c) 78. § (2) bekezdésében a „szolgálati nyugállományú” szövegrész helyébe a „nyugállományú hivatásos katona”,
d) 108. §-ában a „szolgálati, illetve öregségi nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományú 

hivatásos katona”,
e) 163. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíjba” szövegrész helyébe a „nyugellátásba”,
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f ) 172. § (1) bekezdésében a „hivatásos állományból szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezett 
személy” szövegrésze helyébe a „nyugállományú hivatásos katona”,

g) 181. § (1) bekezdés a) pontjában a „szolgálati (baleseti, rokkantsági) nyugállományba helyezett” szövegrész 
helyébe a „nyugállományba helyezett”,

h) 197. § (4) bekezdésében a „szolgálati nyugállományba” szövegrész helyébe a „nyugállományba”
szöveg lép.

 (3) Az  R. 7.  § (5)  bekezdésében az „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.)” 
szövegrész helyébe az „a Hjt.-ben” szöveg lép.

 (4) Az R. 181. § (1) bekezdésében „a köztisztviselői illetményalap” szövegrész helyébe az „az illetményalap” szöveg lép.
 (5) Az R. 188. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (2) bekezdésében, valamint 189. §-ában a „köztisztviselői illetményalap” 

szövegrész helyébe az „illetményalap” szöveg lép.
 (6) Az R. 181. § (6) bekezdésében és 191. § (1) bekezdésében az „a köztisztviselői illetményalapnak” szövegrész helyébe 

az „az illetményalapnak” szöveg lép.

59. § (1) Hatályát veszti az  R. 3.  § (2)  bekezdés d)–e)  pontja, 3.  § (3)  bekezdése, 3.  § (4)  bekezdése, 3.  § (8)  bekezdés 
c) pontja, 3. § (13) bekezdése, 4. § (2) bekezdés második mondata, 5. § (4) bekezdése, 9. § (4) bekezdés b) pontja,  
9.  § (5)–(6)  bekezdése, 26–27.  §-a, 28.  § (1)  bekezdés d)  pontja, 28.  § (3)  bekezdés utolsó mondata, 28.  § 
(5) bekezdés utolsó mondata, 31. §-a, 33. §-a, 37. §-a, 38. § (4) bekezdése, 39. § (3) bekezdése, 45–46. §-a, 49. §-a, 
56.  §-a, 57.  §  (4)  bekezdése, 59.  § (4)–(6)  bekezdése, 62.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontja, 62.  § (4)  bekezdés második 
mondata, 65.  § (5)  bekezdése, 72.  §-a, 76.  § (4)  bekezdése, 78.  § (6)  bekezdése, 79.  § (3)  bekezdése, 99–100.  §-a, 
101.  §  (2)  bekezdés második mondata, 107.  § (3)  bekezdése, 110.  § (3)  bekezdése, 112.  §-a, 163.  § (2)  bekezdése, 
165. § (3) bekezdése, 179. § (2) bekezdése, 180. §-a, 182. §-a, 189. §-a és 206. § (3) bekezdés b) pontja.

 (2) Hatályát veszti az R. 179. §-a, 181. §-a, 183–186. §-a, 211. §-a és 219. §-a.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 34/2014. (VII. 25.) NFM rendelete
az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
[Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján:]
„a) az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.;”
(felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2017. december 31-ig 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.)

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2014/3. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5015/2014/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó előadó bíró, dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (Tatabánya, Bárdos L. utca 2.)
Az indítványozó képviselője: dr. Rácz Vanda főosztályvezető
Az érintett önkormányzat: Dömös Község Önkormányzata (Dömös, Táncsics u. 2.)
Az ügy tárgya: törvényellenesség megállapítása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Dömös Község Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló módosított 16/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete törvénysértő, ezért azt 
megsemmisíti;

– megállapítja, hogy Dömös Község Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló módosított 16/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 20.  §-a a  határozatnak 
a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon veszti hatályát;

 megállapítja, hogy Dömös Község Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló módosított 16/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete egyéb rendelkezései  
2014. október 30-ával vesztik hatályukat;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. Az indítványozó a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a  továbbiakban:  Mötv.) 134.  § (1)  bekezdése alapján törvényességi felhívással fordult az  érintett 
önkormányzathoz, mivel jogsértőnek minősítette az érintett önkormányzat települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló módosított 6/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének 
(a továbbiakban: Ör.) több rendelkezését.

2. Határidő tűzésével hívta fel az érintett önkormányzatot a törvényes állapot helyreállítására.
3. Az érintett önkormányzat az  általa kezdeményezett határidő-módosítás ellenére elmulasztott eleget tenni 

a törvényességi felhívásban foglaltaknak. Ezért az indítványozó a Kúriától kérte az Ör. egyes rendelkezéseinek 
törvényességi felülvizsgálatát és a törvényellenes rendelkezések megsemmisítését.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

4. Az indítvány értelmében az  Ör. bevezető része ellentétes a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(a  továbbiakban: Jat.) 2.  § (1)  bekezdésével, valamint a  jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 55. § (1) bekezdésébe ütközően jogsértő. Ugyancsak a Jat. 2. § 
(1)  bekezdésbe ütközik az  Ör. 9.  § (5)  bekezdése is, mivel már nem hatályos törvényi rendelkezésekre utal, 
a 19. § (6) bekezdése pedig azért, mivel annak nem egyértelmű a szabályozása.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 103. szám 11765

 Az Ör. 9.  § (1)  bekezdés e)  pontja, a  14.  § (1)–(3), valamint (6)  bekezdései a  hulladékról szóló  
2012. CLXXXV. törvénybe (a továbbiakban: Ht.) ütköznek, mivel a Ht. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díjának megállapítását nem települési önkormányzat, hanem miniszter szabályozási hatáskörbe adta.

 Az indítvány értelmében az  Ör. 14.  § (10)  bekezdése a  Ht. 38.  § (3)  bekezdésébe ütközik, mivel az  Ör. 
az  ingatlanhasználó adatainak továbbítását jegyzői hatáskörbe utalja, szemben a törvény ingatlanhasználót 
kötelező rendelkezéseivel.

 Az Ör. 16. § (3) bekezdését az indítvány azért tartotta törvénysértőnek, mivel szemben az helyi normával a Ht. 
nem biztosít mentességet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megfizetése alól.

 Végül az indítvány értelmében az Ör. szabálysértést konstituáló 20. §-a a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a  továbbiakban: Szabstv.) 
1. § (1) bekezdésébe ütközik.

5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
(a  továbbiakban: Bszi.) 52.  §-a alapján felhívta az  érintett önkormányzatot az  üggyel kapcsolatos 
állásfoglalása beszerzése céljából. Az érintett önkormányzat állásfoglalás benyújtásának lehetőségével nem 
élt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

6. A Kúria – az  indítvány formai vizsgálata kapcsán – megállapította, hogy a  törvényességi felügyeleti 
felhívásban megjelölt 2014. március 28-i határidőhöz képest 2014. április 7-én a Kúrián érkeztetett indítvány 
az Mötv. 136. § (2) bekezdése szerinti határidőben érkezett.

7. Az Ör. támadott rendelkezéseinek érdemi vizsgálatát megelőzően a Kúria az alábbiakra utal:
 A 2013. január 1-jén hatályba lépő Ht. rendelkezései megújították – egyebek mellett – 

a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás törvényi környezetét. A  fogalomkészlet újraszabályozásán  
[pl.: „hulladékbirtokos” – Ht. 2.  § (1)  bekezdés 24.  pont; „ingatlanhasználó” – Ht. 2.  § (1)  bekezdés 34.  pont; 
„lomhulladék” – Ht. 2.  § (1)  bekezdés 39.  pont; „települési hulladék” – Ht. 2.  § (1)  bekezdés 43.  pont] túl, 
a  Ht. V. fejezetében részletesen szabályozza a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szereplőinek jogait és 
kötelezettségeit, ezzel a  közszolgáltatási feladat címzettje és a  közszolgáltató, valamint a  közszolgáltató és 
a fogyasztó közötti szerződés tartalmát, létrejöttének és megszűnésének szabályait. A Ht. 33. – 36. §-ai a helyi 
önkormányzatra nézve tartalmaznak előírásokat. E szerint a települési önkormányzatnak közbeszerzési eljárás 
keretében kell kiválasztania a  hatósági engedéllyel, valamint minősítő okirattal rendelkező közszolgáltatót, 
a  kötelező tartalmi elemekkel rendelkező közszolgáltatási szerződés esetében pedig formakényszer 
érvényesül. A Ht. 35. §-a – a 88. § (4) bekezdésében foglaltakkal együtt – határozza meg azokat a szabályozási 
területeket, amelyeket a helyi önkormányzat köteles származtatott jogkörben eljárva szabályozni.

8. A Ht. 35.  § a)–g)  pontjai a  közszolgáltató és a  fogyasztó közötti szerződés személyi, területi hatályát, 
valamint tartalmának helyi sajátosságokhoz szabott jogalkotási kört ölelik fel, kiegészítő szerepre szorítva 
a  szolgáltatásért fizetendő díj kérdését. Lényegében hasonló tartalmú felhatalmazásról rendelkezik a  88.  § 
(4) bekezdése is.

9. Az Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja a  rendeletalkotási jogkört a  települési önkormányzatok 
alkotmányos jogköreként fogalmazza meg. A  jogalkotói jogkör az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdése 
értelmében eredeti, illetve származékos eredetű lehet: „[f ]eladatkörében eljárva a  helyi önkormányzat 
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”. Az  Alaptörvény T)  cikk (3)  bekezdése szerint „[a]z 
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”

10. A Kúria a normakontroll eljárás során, megvizsgálva az Ör.-t megállapította, hogy az érintett önkormányzat 
egészében elmulasztotta az Ör. rendelkezéseit a hatályos Ht. szabályaihoz igazítani.

11. Ennek eredményeként az  Ör. 1.  § (4) és (5)  bekezdései olyan fogalmakat definiálnak, amelyeket a  Ht. 
törvényi szinten meghatároz. Így a  hivatkozott rendeleti rendelkezések részben a  Ht. 2.  § (1)  bekezdés 
34.  pontjával („ingatlanhasználó”) és 43.  pontjával („települési hulladék”) váltak ellentétessé, ugyanakkor 
felhatalmazás nélkül szabályozzák e kérdéseket. Törvényellenességre vezet továbbá az is, hogy az Ör. az általa 
meghatározott „tulajdonosi” körre állapít meg szabályokat, amely kör lényegesen szűkebb mint a  Ht. 2.  § 
(1)  bekezdés 34.  pont szerinti „ingatlanhasználók” köre. Az  Ör. 1.  § (4)  bekezdése értelmében az  érintett 
személyi kör „a község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, 
használója, kezelője...”. Ezért az Ör. azon rendelkezései, amelyek a fogyasztók szerződéses magatartását érintik 
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[5. § (1) bekezdés, 9. §, 10. §, 11. §, 13. § (2) bekezdés, 14. § (4) és (11) bekezdés, 15. §, 17. § (3) bekezdés, 18. § 
(2) bekezdés] nem ölelik fel a Ht. személyi hatálya alá tartozó személyi kört.

12. Az Ör. 2. és 4.  §-ai normatív erővel jelölik meg azt a  társaságot, amelynek a  tevékenysége révén 
az  érintett önkormányzat teljesíti az  Mötv. szerinti közfeladatát, illetve amellyel a  fogyasztók kötelesek 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést megkötni. A  Ht. 33.  §-a – bizonyos kivételes eseteket 
leszámítva – közbeszerzési eljárás útján rendeli kiválasztani azt a  vállalkozást, amely a  fentiek szerinti 
közfeladatot ellátja.

13. A Ht. 41–45.  §-ai tartalmazzák a  közszolgáltatóra vonatkozó magatartási szabályokat, a  38–40.  §-ok pedig 
az  ingatlanhasználók jogait és kötelezettségeit rendezik. Ez  utóbbi magatartási szabályok egyik központi 
kérdése a díjfizetés. A Kúria Önkormányzati Tanácsa több határozatában is megállapította (Köf.5012/2013/4., 
Köf.5016/2013/4.), hogy a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Hgt.) 
23.  § f )  pontjában a  települési önkormányzatok díjmegállapítására adott felhatalmazás a  Hgt. hatályon 
kívül helyezése folytán megszűnt. Ezért a  hivatkozott kúriai határozatok értelmében a  díjfizetési 
kötelezettség csupán 2013. január 1-jéig alapulhatott önkormányzati rendelet rendelkezésén. Bár  
a Ht. 2013. CCL. törvénnyel történt módosítása ismételten felhatalmazta az önkormányzatokat a tárgykörben 
rendeletalkotásra, ez  a  felhatalmazás azonban már nem generális. A  Ht. 35.  § e)  pontja, illetve a  88.  § 
(4)  bekezdés d)  pontja csupán a  miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettségre, 
megfizetésének rendjére, az arra vonatkozó esetleges kedvezményekre terjedhet ki. Az Ör. 9. § (1) bekezdés 
e)  pontja, 1.  melléklete, valamint 14.  § (1)–(3)  bekezdései, és (6)  bekezdése a  díjfizetési kötelezettséget 
egészében szabályozzák, ezért az  Ör. ezen rendelkezései a  hatályos törvényi felhatalmazáson lényegesen 
túlterjeszkednek.

14. Az Ör. 16.  § (3)  bekezdése a  közszolgáltatási díj megfizetése alóli mentesülés két esetkörét is szabályozza: 
mentesül a  díjfizetés alól a „tulajdonos” akkor, ha az  ingatlan beépítetlen vagy lakatlan és települési szilárd 
hulladék sem keletkezik, illetve a  közszolgáltatás szüneteltetésének esetében. Annak ellenére, hogy  
a  Ht. 35.  § e)  pontja felhatalmazza a  települési önkormányzatokat a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetés esetköreinek szabályozására, a díjfizetés alóli mentesülésre 
sem a  Ht. rendelkezései, sem a  helyi szabályozásra történő kiutalás nem ad lehetőséget. Ezért az  Ör. 16.  § 
(3) bekezdése felhatalmazás nélkül ad mentesülési lehetőséget a díjfizetés alól.

15. A Kúria megállapította, hogy az  indítvány helyesen hivatkozik az  Ör. törvénysértő jellegére 
az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében is:

 Míg a  Ht. 35.  § g)  pontja „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 
(a  természetes személyazonosító adatok, valamint a  lakcím) kezelésére vonatkozó” rendelkezések 
megalkotására hatalmazza fel az  érintett önkormányzatot, addig az  Ör. 14.  § (10)  bekezdése értelmében 
„”[a] jegyző minden év február 28-áig átadja a  közszolgáltató részére a  település ingatlantulajdonosainak 
az  adatait (a  közszolgáltatást igénybe vevő tulajdonosok nevét, lakcímét és az  ingatlanban tartózkodó 
személyek számát) melyet a  közszolgáltató – az  adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartásával – 
kizárólag a  közszolgáltatás díjának beszedésére használhat fel (...)”. A  Ht. az  adatszolgáltatási kötelezettség 
alanyaként az  ingatlanhasználót jelöli meg a  38.  § (3)  bekezdésében. Ezen túlmenően osztotta a  Kúria 
az  indítványozó álláspontját abban a  tekintetben is, hogy a  Ht. felhatalmazását negligáló Ör. nem rendezi 
a közszolgáltató adatkezelésének időtartamát, amely az információs önrendelkezési jogról és az információs 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.  § (3)  bekezdésébe ütközően sérti a  személyes adatok 
védelméhez fűződő jogot.

16. Az indítvány sérelmezi a  Szabstv. 1.  § (1)  bekezdésének megsértését is. A  Kúria megállapította, hogy  
az Ör. 20. §-a összesen tíz szabálysértési tényállást hozott létre, amelyek megvalósulását harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal rendelte sújtani. A Szabstv. 1. § (1) bekezdése a  társadalomra veszélyes kisebb súlyú 
kriminális cselekmények szabálysértéssé minősítését törvényalkotói jogkörben kívánja tartani. E rendelkezés 
értelmében „[s]zabálysértés az  az e  törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely 
veszélyes a társadalomra.”

 A szabálysértési tényállások kizárólagos törvényi konstituálásának törvényalkotói szándékára utal az is, hogy 
a  Szabstv. 254.  § (2)  bekezdése értelmében „[a]z önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon 
kívül helyezni az  önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.” Az  érintett 
önkormányzatnak tehát 2012. május 31-ig az Ör. 20. §-át hatályon kívül kellett volna helyezni.
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17. Végül a Kúria megállapította azt is, hogy az indítványozó helyesen hivatkozott az Ör. bevezető része Jat. 2. § 
(1) bekezdésébe, illetve az IRM rendelet 55. § (1) bekezdésébe ütközésére, mivel abban a már hatályon kívül 
helyezett Hgt. szerepel.

18. A Kúria a  Bszi. 55.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „az önkormányzati rendeletnek 
az  indítványban megjelölt rendelkezésével szoros összefüggésben álló más rendelkezését is” megvizsgálta. 
Megállapította, hogy az összesen 21 §-ból álló Ör. majd mindegyike ellentétben áll törvényi szabályokkal.

19. A Bszi. 55. § (2) bekezdése értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati 
rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, „az önkormányzati rendeletet 
vagy annak rendelkezését megsemmisíti (...)”. A  Bszi. 55.  § (2)  bekezdésének főszabály értelmében 
a  megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a  határozatnak a  Magyar Közlönyben 
való közzétételét követő napon hatályát veszti”, ám az 55. § (3) bekezdése felhatalmazza az Önkormányzati 
Tanácsot arra, hogy „a (2)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja az  önkormányzati 
rendelet vagy annak rendelkezése hatályvesztését, ha azt a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó 
jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja.”

20. A jelen eljárásban a Kúria úgy ítélte meg, hogy az Ör. 20. §-ában szabályozott magatartások represszív jellegű 
szankcionálásának törvénysértő fenntartása olyan súlyú, amely – figyelemmel az  Ör. hatálya alá tartozó 
jogalanyok különösen fontos érdekére is – annak ex nunc hatályú megsemmisítését indokolta.

 Egyebekben a Kúria az Ör. egészének megsemmisítése mellett döntött arra tekintettel, hogy a törvénysértő 
rendelkezések sokasága miatt – azok hiányában – értelmezhetetlen, következésképpen alkalmazhatatlan 
önkormányzati norma maradna hatályban.

 A Kúria az Ör. egészének jövőbeli, pro futuro megsemmisítése mellett döntött azért, mert időt kívánt hagyni 
az érintett önkormányzati jogalkotó számára a hatályos törvényeknek megfelelő Ör. megalkotására.

A döntés elvi tartalma

 A származtatott hatáskörben megalkotott önkormányzati normatív aktust egészében kell megsemmisíteni 
akkor, ha figyelmen kívül hagyja a  szabályozási keretet jelentő törvényi szabályok megváltozását és 
a  törvényellenes rendeleti szabályok egyedi megsemmisítése értelmezhetetlen, következésképpen 
alkalmazhatatlan normát eredményezne.

 A felhatalmazás nélküli büntető jellegű helyi rendelkezéseket ex nunc hatállyal kell megsemmisíteni.

Alkalmazott jogszabályok

21. 2012. évi CXXX. törvény 2.  § (1)  bekezdés; 2012. évi CLXXXV. törvény 2.  § (1)  bekezdés, 35–38.  §-ok, 
41–45.  §-ok, 88.  § (4)  bekezdés; 2012. II. törvény 1.  § (1)  bekezdés, 254.  § (2)  bekezdés; 61/2009. (XII. 14.)  
IRM rendelet.

Záró rész

22. A Magyar Közlönyben és az  önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére  
a Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

23. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. július 1.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 271/2014. (VII. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a Szaúd-arábiai Királyság budapesti nagyköveteként végzett kimagasló diplomáciai tevékenységéért, amellyel 
jelentős mértékben hozzájárult a két ország közötti kapcsolatok elmélyítéséhez

Nabeel Bin Khalaf Bin Ahmed Ashour, a Szaúd-arábiai Királyság budapesti nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. július 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2014. július 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01780-1/2014.

A köztársasági elnök 272/2014. (VII. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a magyar–spanyol kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Enrique Pastor de Gana, Spanyolország magyarországi nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. július 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2014. július 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03413-1/2014.
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A köztársasági elnök 273/2014. (VII. 25.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–szaúdi gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén kifejtett tevékenységéért

Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud, a  Szaúd-arábiai Királyság uralkodócsaládjának tagja, üzletember, 
nagybefektető részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. július 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2014. július 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03440-1/2014.

A Kormány 1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozata
az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről

A Kormány az  egészségügyi ellátás folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a  Magyarország 2014.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 16. § (3) bekezdésében biztosított 
jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-
megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzat terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzat javára 10 000,0 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11770 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 103. szám
 

1. melléklet az 1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozathoz

2 

1. melléklet a .../2014. (... . ... .) Korm. határozathoz 
                          

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/ 
a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2014. 
                       Millió forintban, egy tizedessel 

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító 

Fejezet 
szám 

Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Jogcímcsoport 
szám 

Jogcím 
szám 

Előir. 
csoport 
szám 

Kiemelt 
előir. 
szám 

Fejezet 
név 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Jogcím 
csoport 

név 

Jogcím 
név 

Előir. 
csop. 
név 

Kiadások A módosítás 
jogcíme Módosítás 

(+/-) 

A 
módosítás 
következő 

évre 
áthúzódó 

hatása 

A 
módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma 
Kiemelt  

előirányzat  
neve                 

  LXXII.             Egészségbiztosítási Alap                       

  2       Egészségbiztosítási ellátások kiadásai            

   3       Természetbeni ellátások            

    1       Gyógyító-megelőző ellátás             

201032     13       Célelőirányzatok         10 000,0   

284889     21       
Gyógyító-megelőző ellátás 
céltartalék         -10 000,0   

                          
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                                   

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki  Az előirányzatok 
felhasználása/zárolása  

(módosítás +/-) 

   Összesen:   I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

 Fejezetet irányító szerv                        1 példány  időarányos               
 Állami Számvevőszék                         1 példány  teljesítményarányos              
 Magyar Államkincstár                         1 példány  egyéb: azonnal   0,0         0,0   
 Nemzetgazdasági Minisztérium          2 példány                 

      
 x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. 
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A Kormány 1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozata
a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási 
feladatok finanszírozásáról

 1. A Kormány a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 5.  melléklet 2.  pontja alapján, a  2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a  dunai rendkívüli árvízi 
helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok költségei finanszírozása céljából jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, 
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoport 1629,6 millió forint összeggel történő túllépését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozatban 
a „biztosításának” szövegrész helyébe a „biztosításának, valamint a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerülő 
művek fenntartásának” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1421/2014. (VII. 25.) Korm. határozata
a Bonafarm Zrt., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt., 
a Csányi Pincészet Zrt., a Dalmand Mezőgazdasági Zrt., a Fiorács Mezőgazdasági Termékelőállító 
és Forgalmazó export-import Kft., a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., a SOLE-MiZo Tejterméket 
Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az általa vezetett minisztérium parlamenti államtitkára 
útján gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Bonafarm Csoport leányvállalatai
a) a  Bonafarm Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046467),
b) a Bonafarm-Bábolna Takarmány Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert 

Agrár-Ipari park 03/25 hrsz., cégjegyzékszám: Cg. 11-09-012449),
c) a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7754 Bóly, 

Ady Endre u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060048),
d) a  Csányi Pincészet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7773 Villány, Ady fasor 2., 

cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060164),
e) a  Dalmandi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7211 Dalmand, 

Felszabadulás u. 42., cégjegyzékszám: Cg. 17-10-001131),
f ) a  Fiorács Mezőgazdasági Termékelőállító és Forgalmazó export-import Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 2941 Ács, Fő utca 43., cégjegyzékszám: Cg. 11-09-001646),
g) a  Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6725 Szeged, 

Szabadkai út 18., cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000065), valamint
h) a  SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 6728 Szeged, Budapesti út 6., cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000119)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 95/2014. (VII. 25.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai 
Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  hágai Nemzetközi Bíróság 

1997. szeptember 25-i ítéletével (a  továbbiakban: Ítélet) összhangban álló, az  Ítélet végrehajtása érdekében 
megalkotandó, az  1978.  évi 17.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, a  Magyar Népköztársaság és a  Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság között a  Gabcikovo–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről 
Budapesten, 1977.  évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződést (a  továbbiakban: Szerződés) felváltó vagy 
kiegészítő megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felmentem dr.  Székely Lászlót a  Szerződés 3.  cikk (1)  bekezdése szerinti meghatalmazottként, a  magyar–szlovák 
tárgyalások folyamán a  magyar küldöttségnek a  Megállapodás létrehozására irányuló nemzetközi szakértői szintű 
tárgyalások során való vezetésére adott megbízatása alól;

 3. felhatalmazom dr.  Baranyai Gábor helyettes államtitkárt, hogy mint a  Szerződés 3.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
meghatalmazott, a magyar–szlovák tárgyalások folyamán a magyar küldöttséget vezesse;

 4. felhatalmazom az  igazságügyi minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, a  földművelésügyi minisztert, 
valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a tárgyalódelegáció tagjait jelölje ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 6. felhívom az  igazságügyi minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, a  földművelésügyi minisztert, valamint 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé;

 7. visszavonom a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, 
a  hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról szóló 
143/2012. (XII. 12.) ME határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2014. (VII. 25.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 221.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján, az  emberi 
erőforrások miniszterének javaslatára

Asztalosné Zupcsán Erikát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2014. július 3-ai hatállyal –

felmentem.
  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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