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Törvények

2011. évi XIV. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény módosításáról*
1. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû
rendelet módosítása
1. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 14. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Az anyakönyvvezetõ a lezárt alap-, valamint az utólagos bejegyzést kijavítja vagy kiegészíti, ha
a) az nem felel meg az anyakönyvezés szabályainak,
b) az anyakönyvi bejegyzés – az apa adatai nélkül anyakönyvezett születés kivételével – hiányos vagy téves adatokat
tartalmaz,
c) a név módosítását engedélyezték,
d) a külföldi helységnév és annak magyar megfelelõje sorrendjének kijavítását kérték,
e) a honosított személy elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését kérte, ha az anya nevét hivatalos
okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.”

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
2. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése
a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(A törvény hatálya alá tartoznak:)
„c) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése vagy 5. §-a alapján honosított vagy
visszahonosított külföldön élõ polgárok; és
d) – e törvényben meghatározott esetekben – a külföldön élõ magyar állampolgárok.”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 4. § a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése vagy 5. §-a alapján honosított vagy
visszahonosított külföldön élõ polgár adatai az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján hivatalból
szerepelnek a nyilvántartásban.
(2a) A külföldön élõ magyar állampolgár adatai a nyilvántartásban akkor szerepelnek, ha
a) a Magyar Köztársaság területén kívül élõ állampolgár kéri adatai nyilvántartásba való felvételét,
b) a Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri meglévõ adatai
további kezelését, vagy
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgár magyar állampolgárságot szerez.
(2b) A külföldön élõ magyar állampolgárok adatait kérelmükre – az archív adatok kivételével – a nyilvántartásból
törölni kell.”

3. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, az anyakönyvvezetõ, a konzuli tisztviselõ közremûködik a nyilvántartás
hatálya alá tartozó személyek adatainak, adatváltozásainak nyilvántartásba vételében.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) bekezdése
a következõ o) ponttal egészül ki:
(A központi szerv)
„o) ellátja a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgárok személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba
vételével kapcsolatos feladatokat.”

5. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„b) magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetve hontalanságát, magyar állampolgársága megszûnésének tényét
(a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogállását, a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történõ
rendelkezés tényét, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgár esetén a honosítás vagy
visszahonosítás tényét;”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés l) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)
„l) arcképmását és – ha a 14. életévét betöltötte – aláírását, ha személyazonosító igazolványra jogosult;”

6. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következõ 12/A. §-sal
egészül ki:
„12/A. § (1) Ha a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgár magyar állampolgárságot nem szerez, akkor
a nyilvántartásban szereplõ adatait a honosítási vagy visszahonosítási okirat hatályvesztésérõl küldött értesítést
követõen a nyilvántartásból törölni kell.
(2) A 12. §-tól eltérõen a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgárok nyilvántartásban szereplõ adatai
nem kerülnek a történeti állományba, valamint a Központi Okmánytárba, ha magyar állampolgárságot nem
szereznek.”

7. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 13. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a polgár természetes személyazonosító
adatait, lakcímét – a (2a) bekezdésben meghatározott eltéréssel –, személyi azonosítóját, az okmány azonosítóját,
valamint tájékoztatás céljából a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén – a törvényes képviselõ kérelemére –
a kiskorú törvényes képviselõinek nevét és a kiállítás idõpontja szerinti telefonszámát.
(2a) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgár és a külföldön élõ magyar állampolgár esetében
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi
lakóhelye.”

8. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. §-a m) és n) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 14. § a következõ o) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyûjtik:)
„m) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése
ma) a honosítási vagy visszahonosítási okirat aláírásának idõpontjáról, illetve arról a tényrõl, hogy a honosítási vagy
visszahonosítási okirat hatályát vesztette,
mb) a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgár esetében a természetes személyazonosító és külföldi
lakcím adatairól, valamint családi állapotáról és nemérõl,
mc) az állampolgársági eljárásban engedélyezett névmódosításról,
md) a magyar állampolgárság megszûnésérõl és annak idõpontjáról, valamint
me) honosított vagy visszahonosított (a továbbiakban: honosított) okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nõtlen
vagy hajadon családi állapotáról,
n) az anyakönyvvezetõ értesítése
na) a magyar állampolgárság megszerzésérõl és annak idõpontjáról, valamint
nb) a honosított okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nõtlen vagy hajadon családi állapotáról,
o) a konzuli tisztviselõ értesítése a magyar állampolgárság megszerzésérõl és annak idõpontjáról.”
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9. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. §-ának a külföldre
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos
szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvénnyel megállapított f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 22. § a következõ h) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„g) az anyakönyvvezetõ;
h) a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli tisztviselõje a konzuli érdekvédelmi feladatok
ellátásához.”

10. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következõ 24/C. §-sal
egészül ki:
„24/C. § A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élõ polgárról a magyar állampolgársága megszerzéséig
a nyilvántartásból – saját nyilvántartott adatról való tájékoztatás kivételével – nem teljesíthetõ adatszolgáltatás.”

11. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (5) bekezdésének
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 26. § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a 4. § (2a) bekezdés a) és b) pontja szerinti külföldön élõ magyar állampolgár a nyilvántartásba vételét kéri,
akkor a külföldi lakóhelyét a nyilvántartásba vételt kérõ nyilatkozatban be kell jelentenie.
(5a) A magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldön élõ magyar állampolgárnak a külföldi lakóhelye
megváltozását a központi szervnél vagy a konzuli tisztviselõnél kell bejelentenie.”

12. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következõ 49. §-sal
egészül ki:
„49. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése vagy 5. §-a alapján – 2011. január 1-je
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló
2011. évi XIV. törvény (a továbbiakban: 1. módosító törvény) hatálybalépése között – honosított vagy visszahonosított
külföldön élõ polgárok adatairól a nyilvántartásba vétel érdekében az állampolgársági ügyekben eljáró szerv
az 1. módosító törvény hatálybalépését követõ harminc napon belül értesíti a központi szervet.”

13. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. § e) pontjában
a „külképviseleti szerv” szövegrész helyébe a „konzuli szolgálat konzuli tisztviselõjének az” szöveg, 25. § (1) bekezdés
f) pontjában a „konzuli hatóságnak” szövegrész helyébe a „konzuli tisztviselõnek” szöveg, 26. § (2) bekezdésében
az „az illetékes külföldi külképviseleti hatóságnál” szövegrész helyébe az „a konzuli tisztviselõnél” szöveg, 28. §
(2) bekezdésében a „– lakcíme megszüntetésének bejelentésével egyidejûleg –” szövegrész helyébe a „– külföldi
letelepedési szándékának bejelentésével egyidejûleg –” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §
(5) bekezdése.

3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
14. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honosítási okiratot – ha a 20/A. § szerinti eljárásra sor kerül, és a miniszter a névmódosítást engedélyezi –
a névmódosításnak megfelelõ névvel kell kiadni. A honosítási okiratot – ha a 20/A. § szerinti eljárásra sor kerül, és
a miniszter a névmódosítási kérelmet elutasítja – a honosítást kérõ külföldi nevével kell kiadni.”

15. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes
állampolgársági bizonyítvánnyal vagy – ellenkezõ bizonyításig – honosítási okirattal igazolható.”
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16. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó
nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági
kérelem)]
„b) az integrált ügyfélszolgálati irodához”
(lehet benyújtani.)

17. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A honosítást kérõ külföldi egyidejûleg kérheti)
„d) házastársa vagy annak felmenõje, illetve – özvegy, elvált családi állapot esetén – volt házastársa vagy annak
felmenõje egykori magyar születési családi nevének viselését.”
(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honosítást kérõ külföldinek az (1) bekezdés d) pontja szerinti név viselése akkor engedélyezhetõ, ha házassági
nevet visel, és
a) – házas családi állapot esetén – házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viseli vagy a honosítási eljárásban
az (1) bekezdés a) pontja szerinti név viselését kéri,
b) – elvált családi állapot esetén – volt házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viselte,
c) – özvegy családi állapot esetén – volt házastársa az (1) bekezdés a) pontja szerinti nevet viselte vagy kérhette volna
az (1) bekezdés a) pontja szerinti név viselését.”
(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A névmódosítást a miniszter engedélyezi. Ha a miniszter a névmódosítást engedélyezi, akkor döntése a 7. §-ban
szabályozott eskü- vagy fogadalomtétel napján lép hatályba.”
(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A honosítást kérõ külföldi a névmódosítás során kérheti elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését,
ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.”

18. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény 20/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/B. § (1) Ha a külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási eljárás során
a külföldi helységnek az egykori hivatalos magyar elnevezését kell használni.
(2) Ha a külföldi helységnek nem volt hivatalos magyar elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási eljárás során
a külföldi helységnek az illetõ országban hivatalos elnevezését kell használni.
(3) A honosítást vagy visszahonosítást kérõ kérelmezheti, hogy az (1) bekezdésben meghatározott esetben a külföldi
helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett a külföldi helységnek az illetõ országban hivatalos
elnevezését járulékosan (zárójelben) is tüntessék fel.
(4) Ha a külföldi helységnek nem volt hivatalos magyar elnevezése vagy a (3) bekezdés szerinti kérelmet nyújtottak be,
a külföldi helységnek az illetõ országban hivatalos elnevezése után – ha az az iratokból megállapítható – az adott
kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, valamint – minden esetben – az ország nevét zárójelben kell feltüntetni.
(5) A kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam nevét az anyakönyvi esemény idõpontjában érvényes módon,
az ország nevét pedig az anyakönyvi esemény idõpontjában érvényes módon, magyar elnevezéssel kell bejegyezni.”

19. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § E törvénynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
módosításáról szóló 2011. évi XIV. törvénnyel (a továbbiakban: 1. módosító törvény) megállapított rendelkezéseit
az 1. módosító törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ honosítási, visszahonosítási eljárásra is alkalmazni kell.”

20. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. § (1) bekezdésében a „teszi le.” szövegrész helyébe a „teszi le.
Az eskü vagy fogadalom letételénél a magyar külképviselet vezetõje helyett az általa kijelölt konzuli tisztviselõ is
eljárhat.” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „személy magyar” szövegrész helyébe a „személy magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló nyilatkozatához és kérelméhez, magyar” szöveg lép.
(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. § (4) bekezdésében az „anyakönyvvezetõ” szövegrész
helyébe az „anyakönyvvezetõ, az integrált ügyfélszolgálati iroda vezetõje” szöveg lép.
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(3) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 11. § (5) bekezdésében az „ , illetve
méltányossági” szövegrész.

4. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
21. §

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 98. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az Nytv. 26. §-a a következõ új (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A lakcímbejelentés bármely települési önkormányzat jegyzõjénél teljesíthetõ. A jegyzõ a lakcímet bejegyzi
a nyilvántartásba, ha a cím a címnyilvántartásban szerepel. Egyebekben a lakcím bejegyzésére a lakóhely vagy
tartózkodási hely szerinti települési önkormányzat jegyzõje az illetékes.” ”

5. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 48. § (2) bekezdésében a „teljes bizonyító”
szövegrész helyébe a „megfelelõ bizonyító” szöveg lép.
(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. §
(2) bekezdésében a „c) és e)” szövegrész helyébe a „c)–e)” szöveg lép.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete
a zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló
helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben
(a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meghaladja
(a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).
(2) A rendeletet nem kell alkalmazni
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyûlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. építmény üzemeltetõje: az építményt jogszabály vagy szerzõdés alapján mûködtetõ természetes vagy jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó;
2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idõpontban tartott, a vendégek
szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény;
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
rendezvény;
4. alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követõ napon megtartott
rendezvény.

1. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok
3. §

(1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.
(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek
forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti
kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabály szerinti mûködési engedély iránti
kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható.
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõje
(a továbbiakban: jegyzõ) adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz
a) a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete,
b) a meglévõ építmény tekintetében az általános érvényû kötelezõ építésügyi elõírásoknak, a helyi építési
szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság, a sajátos
építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a mûemlékeket engedélyezõ építésügyi hatóság, kivéve, ha
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ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki,
c) a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel összefüggõ szakkérdésekben
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, másodfokú eljárásban
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség,
d) a jogszabályban elõírt tûzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tûzvédelmi
hatóság,
e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos
szakkérdésekben a rendõrség.
(5) Amennyiben az engedély és a mûködési engedély iránti kérelmet a kérelmezõ egyszerre nyújtja be, a szakhatóságok
az ellenõrzést mind az engedély, mind a mûködési engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le.
(6) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejûleg benyújtott engedély iránti kérelem
esetében a hatósági ellenõrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei
vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelõzõen kell lefolytatni. A bejelentést követõ harminc napon
belül nincs szükség újabb hatósági ellenõrzések lefolytatására.
4. §

(1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetõje, szabadtéri rendezvény
esetében a rendezvény szervezõje nyújtja be.
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának
jogcímét.

5. §

(1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezõ csatolja
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére,
befogadóképességére vonatkozó adatokat,
b) a kérelmezõ nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpontjáról
szóló nyilatkozatot,
f) a biztonsági tervet,
g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezõvé teszi, a tûzvédelmi szabályzatot,
h) az építésügyi hatóság szakhatósági közremûködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott
építészeti-mûszaki dokumentációt két példányban és a tervezõi nyilatkozatot.
(2) Az engedélyezési eljárásban a jegyzõ a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni
szemlén részt vevõ szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzõkönyvbe
foglalhatják. A helyszíni szemlérõl a jegyzõ értesíti az Országos Mentõszolgálatot.
(3) A jegyzõ a helyszíni szemlérõl szóló értesítést az engedély iránti kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg.
Az értesítésben a jegyzõ felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.
Távolmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz az ügyfél által írásban beadott észrevételeket a jegyzõ
a szemlén ismerteti.
(4) A jegyzõ az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület
tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

6. §

(1) A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilvántartásba
veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyzõ
az önkormányzat honlapján közzéteszi.
(2) A jegyzõ az engedély tárgyában hozott határozatot közli
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint
b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével és a munkaügyi felügyelõségével.

7. §

(1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni
a jegyzõnek.
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(2) A jegyzõ az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított
adatoknak megfelelõ engedélyrõl szóló igazolást ad ki.
(3) Amennyiben a módosítás olyan jellegû, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyzõ az érintett
szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyzõ új engedélyezési eljárást
folytat le.
(4) A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejûleg haladéktalanul be kell jelenteni
a jegyzõnek. A bejelentés alapján a jegyzõ az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli
a nyilvántartásból.
(5) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott
határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

2. A biztonsági terv
8. §

A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás
rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési,
menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közremûködõk tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzését.

3. Az üzemeltetõ, illetve a szervezõ kötelezettsége
9. §

(1) A zenés, táncos rendezvény szervezõje felel a biztonsági tervben meghatározott elõírások betartásáért.
(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpontjáról szóló
nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tûzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára
látható, hozzáférhetõ helyen történõ elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való
közzétételéért az üzemeltetõ és a szervezõ felel.
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezõje gondoskodik elsõsegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétérõl.

4. A szervezõre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
10. §

(1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetõje, vagy kulturális rendezvényszervezõi, vagy rendezvény és
konferenciaszervezõi képesítéssel rendelkezõ rendezvényszervezõ szervezhet.
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint
a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz fõt eléri, akkor a biztonsági személyzet
legalább egy tagjának biztonságszervezõi, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell
rendelkeznie.
(4) A rendezvény szervezõje, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát
a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenõrzés esetén felmutatni.

11. §

A rendezvény szervezõje
a) amennyiben ezt elõre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való
belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történõ belépést az életkort igazoló
okmány elõzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történõ kiszolgálásának megelõzése, esetleges alkoholfogyasztásuk
ellenõrizhetõsége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztetõ jelzéssel ellátott belépõjegyhez
(kártyához, karszalaghoz)
kötheti.
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5. Az ellenõrzésre vonatkozó közös szabályok
12. §

(1) Zenés, táncos rendezvények ellenõrzésére jogosult:
a) a jegyzõ;
b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;
c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenõrzésre feljogosít.
(2) Az ellenõrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenõrzési tevékenységét a jegyzõ hangolja össze.

6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenõrzése
13. §

(1) A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények
helyszínét ellenõrizni olyan idõben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.
(2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem
orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyzõ az észlelt
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.
(3) A jegyzõ az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
b) a rendezvény szervezõje a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott idõtartam alatt nem tesz eleget
a határozatban foglaltaknak.
(4) A jegyzõ a (2)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a hatóságokkal.

7. A rendezvények idõpontjában történõ ellenõrzés
14. §

(1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenõrzi.
(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények idõpontjában egy éven belül – az építésügyi
hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köteles legalább két
ellenõrzést végezni. A hatósági ellenõrzés koordinálását a jegyzõ végzi. Az ellenõrzés végrehajtása során a hatóság
törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevõit a lehetõ legkisebb mértékben zavarja.
(3) A hatóság az ellenõrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel – a külön jogszabályban
meghatározott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság elsõ ízben állapított meg jogsértést, kivéve
az (5) bekezdésben szabályozott eseteket;
b) felszólítás a hiányosságok meghatározott idõn belüli pótlására;
c) a tapasztalt jogsértésrõl ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzõt és eljárást kezdeményez;
d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.
(4) Az ellenõrzést végzõ hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekrõl – a c) pont kivételével – a következõ
munkanapon tájékoztatja a jegyzõt.
(5) Amennyiben az ellenõrzést végzõ hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban
meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentõs
túllépése;
b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
c) az engedély hiánya;
d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

8. Hatálybalépés
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések
16. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény a rendelet hatálybalépésétõl számított kilencven napon túl
csak e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható.
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10. Módosuló jogszabályok
17. §

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következõ g)–j) ponttal egészül ki:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2)–(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a hivatásos önkormányzati tûzoltóságot jelöli ki, amely]
„g) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tûzveszélyességi osztályba sorolásának
megváltoztatásával, illetve a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történõ növelésével járó tûzvédelmi
helyzetre kiható változást ellenõrzi,
h) az üzemeltetést, a tevékenységet a tûzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha
ha) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális
befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tûzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg,
vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
hb) a tûzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tûzveszélyességi
osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tûzvédelmi hatósággal, szakhatósággal
vagy az engedélyezettõl kedvezõtlenül eltérnek,
i) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén tûzvédelmi használati szabályok betartását ellenõrzi,
j) az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a)–g) pontjában
meghatározott szabálysértés esetében eljáró hatóság.”

18. §

(1) A tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Tûzvédelmi bírság szabható ki]
„a) tûzvédelmi szabály megszegéséért, ha az
aa) közvetlen tûz- vagy robbanásveszélyt, illetve tüzet idézett elõ,
ab) veszélyezteti az építményt, a létesítményt vagy a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket,
ac) az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban
megengedett tûzterhelési értékeket,
ad) gátolja, nehezíti a tûzoltóság beavatkozását,
ae) akadályozza, veszélyezteti az oltóvíz ellátást vagy annak felhasználását;
b) a tûzjelzéshez és a tûzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóvízen kívüli egyéb
oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenõrzésének elmulasztásáért, illetve
rendeltetéstõl eltérõ – engedély nélküli – használatáért;”
(2) Az R1. 1. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[Tûzvédelmi bírság szabható ki]
„k) jogszabályban, kötelezõen alkalmazandó szabványban elõírt idõszakos tûzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért.”
(3) Az R1. 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegek kiszabásánál a következõket kell figyelembe venni:]
„b) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített a tûzvédelmi használati
szabály megszegésével valósították meg, akkor
ba) tûz esetén legfeljebb 2 000 000 Ft,
bb) veszélyhelyzet elõidézése esetén legfeljebb 1 000 000 Ft,
bc) tömegtartózkodás céljára szolgáló létesítmény esetén legfeljebb 3 000 000 Ft;
c) az 1. § b) pontjában meghatározott szabályszegés esetén legalább 200 000 Ft;”

19. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. melléklete e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint módosul.

20. §

E rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a zenés, táncos rendezvény nyilvántartásba vételi száma;
a kérelmezõ neve, székhelye;
a kérelmezõ cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma;
a zenés, táncos rendezvény megnevezése;
a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése;
a zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének idõpontja;
a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete (m2);
a rendezvény befogadóképessége;
a rendezvénytartás megszûnésének idõpontja.

2. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
Igazolás
a rendezvénytartási engedély kiadásáról
A zenés, táncos rendezvények tartásának és biztonságos mûködésének feltételeirõl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet alapján .................................................................. kérelmezõ részére ............................... ingatlanon ....... irányítószám,
......................................... utca (tér, út) ............... szám alatt a rendezvény megtartását ....................................... elnevezéssel
engedélyeztem.
A kérelmezõ székhelye: .................................................................... település neve, ........ irányítószám, ........................ kerület
...................................... utca (tér, út) ............... szám.
A kérelmezõ cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartásba vételi száma:
.............................................................;
Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

.....................................................
aláírás

3. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. melléklete a következõ 19. sorral egészül ki:
„19.

Ha az építési tevékenység
eredményeként zenés,
táncos rendezvény
helyszínéül szolgáló
építmény létesül

Az országos
tûzvédelmi
elõírások
betartása,
a biztonságos
kiürítés
megvalósítása
szakkérdésében

a) elvi építési
engedély
b) építési
engedély
c) használatbavételi engedély
d) fennmaradási
engedély iránti
eljárásban

Elsõ fokú
eljárásban az elsõ
fokon eljáró
tûzvédelmi
hatóság

Másodfokú
eljárásban
a másodfokon
eljáró tûzvédelmi
hatóság”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 1/2011. (III. 8.) HM rendelete
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés ac) pontjában, a katonai és rendvédelmi
felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) és
g) pontjaiban, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (9) bekezdése alapján az oktatásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen szervezetek
személyi állományába tartozó, külföldi szolgálatot teljesítõ, illetve munkát végzõ (a továbbiakban együtt: külföldi
szolgálatot teljesítõ) vagy külföldi tanulmányokat folytató]
„e) honvéd tisztjelöltekre,”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen szervezetek
személyi állományába tartozó, külföldi szolgálatot teljesítõ, illetve munkát végzõ (a továbbiakban együtt: külföldi
szolgálatot teljesítõ) vagy külföldi tanulmányokat folytató]
„g) katonai tiszthelyettes szakképzõ iskola hallgatóira (a továbbiakban: honvéd tiszthelyettes-jelölt),”

2. §

Az R. 3. § i) pont 1–2. alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:
i) engedélyezõ elöljáró: az a parancsnok (vezetõ), aki a hatáskörébe utaltak számára az e rendeletben foglalt szabályok
figyelembevételével meghatározott juttatások kifizetésének, elszámolásának engedélyezésére jogosult. Így engedélyezõ
elöljáró:]
„1. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO), illetve az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
hivatalainál, ügynökségein, parancsnokságain és törzseiben a Magyar Köztársaság részére biztosított beosztást
betöltõk esetében a 2–3. alpontokban szereplõk kivételével: az MH Katonai Képviselõ Hivatal (Brüsszel) katonai
képviselõje,
2. a NATO parancsnokságain és hivatalainál a Magyar Köztársaság részére a Szövetséges Fegyveres Erõk Európai
Legfelsõbb Parancsnoksága (SHAPE), továbbá a NATO Távközlési és Információs Rendszereket Üzemeltetõ és
Támogató Hivatal (NCSA) alárendeltségében biztosított beosztást betöltõk esetében: az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (Mons) katonai képviselõje,”

3. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött részére a honvédségtõl a külföldi szolgálattal vagy a külföldi tanulmányokkal összefüggõ jogcímen
az e rendeletben említetteken kívül – a 63. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve – egyéb pénzbeli juttatás kifizetése
nem történhet.”

4. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött részére folyósítandó devizaellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztásra, munkakörre
(a továbbiakban együtt: beosztás) az 1. számú mellékletben meghatározott szorzószám, valamint az 5. számú
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mellékletben országonként meghatározott alapellátmány és a 6. számú mellékletben az adott országra megállapított
ellátmánypótlék együttes összegének (utóbbiak együttes összege a továbbiakban: alapellátmány) szorzatával
egyenlõ. A devizaellátmány összegét a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és
jogállásuk egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott állományilletékes parancsnok besorolási
határozatban (parancsban) állapítja meg.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állomáshelyen kialakult – a kiküldött személyi biztonságát közvetlenül érintõ – válsághelyzet esetén
a honvédelmi miniszter a devizaellátmányon felül normatív miniszteri utasításban eseti jelleggel, határozott
idõtartamra különpótlékot állapíthat meg.”
5. §

Az R. 7. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kiküldött részére a külföldön vele egy háztartásban élõ házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa
(a továbbiakban: házastárs) és az általa eltartott, (2) bekezdés szerinti gyermeke (a továbbiakban együtt: családtagi
pótlékra jogosító hozzátartozók) után a kinttartózkodásuk ideje alatt – a 8. §-ban foglaltak kivételével – családtagi
pótlék jár. Az élettársi viszonyt hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A határozatban (parancsban) megállapított
családtagi pótlék a kiküldött részére a pénzügyi ellátó szerv részérõl akkor folyósítható, ha a családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozó(k) kiérkezését a kiküldött írásban bejelentette.
(2) Családtagi pótlék a kiküldöttel az állomáshelyen együtt élõ,
a) a kiküldött és házastársa, vagy
b) a kiküldött vagy házastársa
vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt, gyámságba vett gyermeke után jár a gyermek közoktatásról szóló törvény szerinti
tankötelezettsége megszûnéséig, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanuló gyermek esetében annak
a tanévnek a végéig, amelynek idõtartama alatt a huszadik életévét – a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításáról szóló jogszabály szerinti fogyatékos tanuló esetében a huszonharmadik életévét –
betölti.
(3) Ha a kiküldött családtagi pótlékra jogosító gyermekének életkora meghaladja a közoktatásról szóló jogszabály
szerinti tankötelezettség felsõ korhatárát, a tankötelezettség megszûnését követõen a kiküldöttnek a családtagi
pótlék folyósításának elõfeltételeként évente – a tanévkezdést követõen – iskolalátogatási igazolást kell benyújtania
az illetékes pénzügyi ellátó szervhez, melyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv a beérkezést követõ tizenöt napon belül
másolatban továbbít az illetékes személyügyi szervhez.”

6. §

Az R. 16. § (1) bekezdés a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A 15. § szerinti utazások esetén a következõ típusú utazási jegy illeti meg a kiküldöttet és családtagi pótlékra jogosító
hozzátartozóját:]
„a) Ukrajna és Románia kivételével a Magyar Köztársasággal szomszédos országokban, valamint a Cseh
Köztársaságban történõ szolgálatteljesítés esetén – a c) pont szerinti eset kivételével – minden utazásnál a belföldi
kiküldetésre vonatkozó szabályok alapján meghatározott kocsiosztályú vonatjegy;
b) az a) pontba nem tartozó országokban történõ szolgálatteljesítés esetén – a c) pont szerinti eset kivételével –
az 57. § (2)–(3) bekezdései szerinti repülõjegy;”

7. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A kiküldöttnek a honvédség – a kiküldött feladatkörének, a család összetételének, létszámának megfelelõ –
elhelyezést biztosít. Az elhelyezés során a kiküldött és családja részére berendezett lakást, megfelelõ élet- és
munkakörülményeket kell biztosítani. Amennyiben az elõzõ szempontoknak megfelelõ felajánlott lakást a kiküldött
nem fogadja el, akkor a 20. § (1) bekezdése szerinti szállodai vagy egyéb elhelyezés – a felajánlás elutasításának
idõpontjától számított – költségeinek honvédség általi megtérítésére nem jogosult. A honvédség tulajdonának
védelme érdekében szükség szerint gondoskodni kell a technikai biztosítás feltételeirõl.
(2) A kiküldött részére a megfelelõ elhelyezésnek a honvédség által történõ rendelkezésre bocsátásánál (a lakás
kiválasztásakor) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékét, továbbá a szolgálati és biztonsági
követelményeket, valamint a gazdaságossági szempontokat kell figyelembe venni azzal, hogy a lakásigény
mértékének megállapításánál az együtt lakó személyek körében a kiküldöttet és családtagi pótlékra jogosító
hozzátartozóit kell figyelembe venni. Az e bekezdésben említett jogszabálytól való eltérést indokolt esetben

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 23. szám

4641

– az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján – a HM hatáskörrel rendelkezõ helyettes államtitkára – a 3. § i) pont
6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében az MK KFH fõigazgatója – engedélyezheti.”
8. §

(1) Az R. 19. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások – villany-, gáz-, víz- és csatornadíj, fûtés, hûtés, szemétszállítás – díja,
ideértve az esetlegesen fizetendõ társasházi közös költséget is, a kiküldöttet terheli. Ha ezen szolgáltatások díjainak
egy évre számított együttes összege utólagosan, egy-egy naptári évre vonatkozóan meghaladja a kiküldött
devizaellátmánya és családtagi pótléka egy évre számított együttes összegének (a továbbiakban: éves összellátmány)
az 5%-át, az ezt meghaladó részt a honvédség a kiküldött kérelmére egyéb költségtérítésként megtéríti. A 3. §
i) pontjának 6. alpontja szerinti szervezetek állományában szolgálatot teljesítõk esetében az engedélyezõ elöljáró
az elõzõektõl eltérõen havi elszámolást is engedélyezhet. Az elõzõekben említett összellátmány megállapítása
szempontjából a 13. § alapján járó vezetõi devizaellátmány-pótlék és devizaellátmány-kiegészítés összegét figyelmen
kívül kell hagyni.
(4) Amennyiben a lakbér a külön szolgáltatások alapdíját is magában foglalja, úgy a szolgáltatások díjaként a tényleges
összeget kell megállapítani, amely azonban nem haladhatja meg a kiküldött éves – a 3. § i) pontjának 6. alpontja
szerinti szervezetek állományában szolgálatot teljesítõk esetében a (3) bekezdésben említett engedély megadása
esetén havi – összellátmányának 5%-át. Együtt élõ házastársak egyazon állomáshelyen történõ külföldi szolgálata
esetén a devizaellátmányuk és a gyermek(ek) után járó családtagi pótlék együttes összegét kell alapul venni.”
(2) Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A honvédség a kiküldött magán – vezetékes vagy rádió- – telefonkészülékérõl bonyolított szolgálati
beszélgetéseinek díját – részletes számla alapján – megtéríti. Ezen túlmenõen a 3. § i) pontjának 6. alpontja szerinti
szervezetek állománya részére a vezetékes telefon bekötésének díja, továbbá a telefonállomás és az internet használat
alapdíja is megtéríthetõ, ha azt – az engedélyezõ elöljáró döntése alapján – szolgálati érdek indokolja.”

9. §

Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az oktatási intézmény éves tandíját – eredeti számla vagy az oktatási intézmény által kiállított számlát helyettesítõ
bizonylat leadása ellenében – az alapellátmány legfeljebb tízszereséig terjedõ mértékéig meg kell téríteni.”

10. §

(1) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldöttnek a külföldi szolgálat megkezdésekor, vagy legfeljebb az azt követõ hat hónapon belül kérelmére
az (1) bekezdésben meghatározottakon felül – a (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – egyszeri alkalommal,
kizárólag gépkocsivásárlás céljára igénybe vehetõ, 2,5-es szorzószámmal számított további hat havi
devizaellátmány-elõleget kell folyósítani, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A hat
havi devizaellátmány-elõleget kizárólag a gépkocsi külföldi szolgálat megkezdését követõen külföldön történõ
beszerzésére lehet felhasználni, legkésõbb az elõleg folyósítását követõ kilencven napon belül. A gépkocsivásárlást
számlával kell igazolni, amelynek másolatát a kiküldött a gépjármû vételárának kifizetését követõ harminc napon belül
– aláírásával ellátva – köteles eljuttatni az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.”
(2) Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiküldött a devizaellátmány-elõleg felhasználásával vásárolt gépkocsira – a devizaellátmány-elõleg
törlesztésének idõtartamára – köteles a vásárlással egyidejûleg teljeskörû CASCO vagy azzal egyenértékû biztosítást
kötni, és a biztosítási szerzõdés létrejöttét a szerzõdés megkötését követõ harminc napon belül az illetékes pénzügyi
ellátó szerv felé igazolni. A gépjármûre vonatkozó teljeskörû biztosítás díja a kiküldöttet terheli.”

11. §

Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Az engedélyezõ elöljáró – a hazai gépjármûhasználatra vonatkozó szabályok figyelembevételével –
a kiküldött részére:
a) a feladat jellegétõl függõen szolgálati gépjármû használatát engedélyezheti, amelyet az illetékes logisztikai ellátó
szerv biztosít;
b) a saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevételét engedélyezheti, mely esetben a kiküldöttnek az egyes
költségtérítésekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott térítés jár.
(2) A 26. § (2) bekezdése szerinti devizaellátmány-elõleg felhasználásával vásárolt gépkocsit – az egyes
költségtérítésekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott térítési díj ellenében – a kiküldött az engedélyezõ
elöljáró utasítása alapján beosztásával összefüggõ feladatai ellátására is köteles használni.
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(3) Saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevétele csak a külföldön is érvényes teljeskörû CASCO vagy azzal
egyenértékû biztosítással rendelkezõk részére engedélyezhetõ. A gépjármûre vonatkozó teljeskörû biztosítás díja
a kiküldöttet terheli.
(4) Az (1)–(2) bekezdések szerinti lehetõségek hiányában a kiküldött részére indokolt esetben, szolgálati feladatai
ellátása érdekében – alkalmanként – bérelt gépjármû igénybevétele is engedélyezhetõ, amelynek költsége
a honvédséget terheli.
(5) A szolgálati gépjármû magáncélú használata – ideértve a gépjármû lakás és munkahely közötti utazásra történõ
használatát is – a kiküldött részére a hazai gépjármûhasználatra vonatkozó szabályok figyelembevételével
engedélyezhetõ.
(6) Az (1) és (5) bekezdés szerinti gépjármûhasználat és a (4) bekezdés szerinti gépjármûbérlés engedélyezésének és
elszámolásának szabályait külön miniszteri rendelet – a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében
MK KFH fõigazgatói intézkedés – tartalmazza.”
12. §

Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóinak az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatait – függetlenül
a hozzátartozók külföldi állomáshelyre történõ tényleges kitelepülésének konkrét idõpontjától – abban az esetben kell
feltüntetni a besorolási határozatban (parancsban), ha a családtagi pótlékra való jogosultság feltételeinek fennállását
a kiküldött az elõírt igazolások benyújtásával igazolta.”

13. §

Az R. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Amennyiben az EU-beosztást betöltõ esetében az e fejezet szerint megállapított juttatások együttes
összege nem éri el az adott beosztás ellátására tekintettel az EU Tanácsának vonatkozó határozata alapján részére
megállapítható hasonló juttatások együttes összegét, az esetben a honvédség az EU-tól kiegészítõ ellátás folyósítását
kérheti. A kiegészítõ ellátás EU-tól való esetleges igénylésérõl minden egyes esetben a HM KPH szakmai javaslata
alapján a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese dönt, a kiküldött arra irányuló kérelme alapján.
(2) A külszolgálat megkezdése elõtt a honvédség által az EU illetékes szerve részére megküldésre kerülõ adatlap
– az EU által erre a célra elõírt hivatalos formanyomtatvány – egy aláírt, másolati példányát az igazolás kiadmányozása
szerint illetékes szerv köteles a HM KPH részére haladéktalanul megküldeni. A kiküldött az EU illetékes szerve által
részére biztosított különféle juttatásokról, azok mindenkori aktuális mértékérõl – az azokban bekövetkezõ
változásról – köteles az e rendelet szerinti illetékes pénzügyi ellátó szerv részére tizenöt napon belül írásbeli
nyilatkozatot tenni.”

14. §

Az R. 37/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 33. § (3) bekezdése szerinti kiküldött részére kérelemre egyszeri alkalommal, visszatérítés-köteles 2000 EUR,
illetõleg annak megfelelõ összegû, a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB
devizaárfolyamon átszámított USD utazási elõleget kell folyósítani a kiutazás elõtti nyolc munkanapon belül.
Az utazási elõleget a kiküldöttnek legfeljebb a kiutazást követõ hat hónap alatt kell a honvédség részére – a külföldi
napidíj-kiegészítésbõl való levonással, annak hiányában befizetéssel – visszatéríteni. Az utazási elõleg felvételekor
a kiküldöttnek írásban kell nyilatkozni arról, hogy vállalja a felvett elõleg törlesztõrészleteinek havonta történõ
levonását, illetve befizetését.”

15. §

(1) Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti devizaellátmány-folyósítás lebonyolítása érdekében a kiküldött a külszolgálatra történõ
felkészítés ideje alatt – az (5)–(6) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – köteles nyilatkozni arról, hogy
a devizaellátmányából havonta mekkora összeget kíván a devizaszámlájára átutaltatni, és mekkora összeget kér
kézhez kifizetni. A nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. A kiküldött külföldi szolgálata
során egy alkalommal, az illetékes pénzügyi ellátó szervnél módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti az átutalt, illetve
a kézhez fizetett összegek megváltoztatását.”
(2) Az R. 39. §-a a következõ (5)–(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kitöltése során úgy kell rendelkezni, hogy a devizaellátmányból havonta
a devizaszámlára utalásra kért összeg 200 USD-nél, vagy ennek megfelelõ összegû EUR-nál nem lehet kevesebb, kivéve
azt az esetet, amikor a kiküldött a devizaellátmány teljes összegét kézhez kéri kifizetni.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat a külföldi szolgálat befejezésekor esedékes, utolsó (töredék-) havi devizaellátmány
folyósításakor nem kell alkalmazni.”
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16. §

Az R. 48. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az NRF és az EU BG kötelékébe, illetõleg az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek
felajánlott egység, alegység állományának járandóságaira a kötelék alkalmazása esetén – a külföldi szolgálat
megkezdésétõl annak befejezéséig – mûveleti területen teljesített külföldi szolgálat idejére az e fejezetben foglalt
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni. A felajánlott egység, alegység elõzõekben említettõl eltérõ külföldi
igénybevétele esetében az érintett állomány tagjai az V. fejezet szerinti juttatásokra jogosultak.”

17. §

Az R. 50. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdésben szereplõ személyek a hatáskörükbe tartozó utazási keret terhére a szolgálati
alárendeltségükbe nem tartozók részére is elrendelhetnek ideiglenes külföldi szolgálatot, amennyiben a kiutazáshoz
a kiküldött állományilletékes parancsnoka elõzetesen írásban hozzájárult. Az (1) bekezdésben szereplõ személyek
különösen indokolt esetben – a saját szervezetük költségvetése terhére – az alaprendeltetés szerinti feladataik
teljesítése érdekében a honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyeket is felkérhetnek kiutazó
delegáció hivatalos tagjának.
(4) Az ideiglenes külföldi szolgálatot minden esetben írásban, kiutazási engedéllyel kell elrendelni. A kiutazási
engedély tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét az illetékes pénzügyi ellátó szervvel
elõzetesen véleményeztetni kell. Az aláírt kiutazási engedély ellenjegyzését a külön miniszteri utasításban kijelölt
honvédségi szervezet végzi az utasításban meghatározott eljárásrend szerint. Az elõzõektõl eltérõen a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói által elrendelt ideiglenes külföldi szolgálatok esetében a kiutazási engedély
tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrésze véleményezését és az aláírt kiutazási engedély
ellenjegyzését a szolgálatok saját pénzügyi szervezeti elemei hajtják végre.”

18. §

Az R. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiküldött a kiutazási engedély alapján szolgálati, illetõleg saját gépjármûvet is igénybe vehet. Saját gépjármû
igénybevétele azonban csak a külföldön is érvényes teljeskörû CASCO vagy azzal egyenértékû biztosítással
rendelkezõk részére engedélyezhetõ. A gépjármûre vonatkozó teljeskörû biztosítás díja a kiküldöttet terheli.”

19. §

(1) Az R. 63. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A külföldi tanulmányok ideje alatt a kiküldöttet a következõ juttatások illetik meg:]
„g) a tartós külföldi tanulmányok keretében felmerülõ – harmadik országba irányuló – kötelezõ tanulmányi út esetén
annak idõtartamára a 14. § (1)–(3) bekezdései szerinti feltételekkel külföldi napidíj és egyéb költségtérítés.”
(2) Az R. 63. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ezen fejezetben foglaltaktól eltérõen az ösztöndíjas hallgató a pályázati forrásból – részben vagy egészben –
finanszírozott külföldi tanulmányok folytatása esetén a honvédségtõl a külföldi tanulmányokkal összefüggésben a 4. §
szerinti juttatáson felül egyéb, e rendelet szerinti pénzbeli juttatásra nem jogosult. A pályázati forrás terhére a kiküldõ
az ösztöndíjas hallgató részére további juttatásokat állapíthat meg.”

20. §

Az R. 66. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tizennyolc hónapot meghaladó idõtartamban külföldi tanulmányokat folytató kiküldött a 7–8. §-ok és
a (2)–(3) bekezdések szerinti feltételekkel családtagi pótlékra jogosult.”

21. §

Az R. 67. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldött külföldi juttatásában olyan változás következik be, amely
az e rendelet szerinti ellátására hatással van – ideértve azt is, ha emelkedik vagy csökken a fogadó fél által folyósított
juttatások összege, illetve változik a szállásköltség nagysága –, errõl a honvédség központi személyügyi szerve köteles
tizenöt munkanapon belül írásban tájékoztatni az illetékes pénzügyi ellátó szervet, amennyiben arról a fogadó fél
hivatalos tájékoztatást küld részére. A kiküldött köteles írásban tájékoztatni a szolgálati út betartásával a honvédség
központi személyügyi szervét a bekövetkezett változásokról, amely alapján a honvédség központi személyügyi szerve
hivatalos tájékoztatást kér a fogadó féltõl. A fogadó féltõl kapott információkat a honvédség központi személyügyi
szerve öt munkanapon belül továbbítja az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére, amely – a változás idõpontjától
kezdõdõen – módosítja a beszámított összeg, illetõleg a honvédség által folyósított ellátmány nagyságát. A folyósított
összeg megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles a kiküldöttet írásban tájékoztatni. A honvédség
központi személyügyi szerve köteles legalább évente bekérni a fogadó fél által folyósított juttatásokra vonatkozó
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aktuális információkat, valamint azok alapján frissíteni a fogadó fél által folyósított juttatásokra vonatkozó honvédségi
adatbázist. Az e bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek
esetében is azzal, hogy a tanulmányok ideje alatti változásokkal összefüggõ pénzügyi elszámolást a tanulmányok
végeztével, a hazaérkezést követõen kell végrehajtani.”
22. §

Az R. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiküldött elhelyezését elsõsorban a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani.
Amennyiben ezen szálláslehetõség igénybevétele költségekkel jár, akkor a felmerülõ költség – bérleti díj, biztosítás,
valamint a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatások, így a víz, villany, gáz, fûtés, melegvíz, csatorna, szemétszállítás
költsége – a honvédséget terheli. A telefonhasználattal összefüggésben – részletes számla alapján – csak a szolgálati
beszélgetések díja téríthetõ meg. A kiküldött tulajdonát képezõ vagyontárgyak biztosításának díja a kiküldöttet
terheli.”

23. §

Az R. 71. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az eredeti szöveg számozása (1) bekezdésre módosul:
„(2) A 3. § i) pont 9. alpontja szerinti külföldi tanulmányokat elrendelõ engedélyezõ elöljáró alárendelt illetékes
szervezeti egysége a kiutazás elõtt köteles az (1) bekezdés szerinti besorolási határozatot (parancsot) az illetékes
pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni. A honvédség központi személyügyi
szerve köteles a kiküldöttre vonatkozó, a fogadó fél által biztosított juttatásokat érintõ információkat is tartalmazó
képzési megállapodás, annak hiányában a tanfolyamleírás (képzési felajánlás) egy másolati példányát az illetékes
pénzügyi ellátó szerv és az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni, legkésõbb a besorolási határozat
(parancs) megküldésével egyidejûleg.”

24. §

Az R. 73. §-a a következõ (2)–(3) bekezdésekkel egészül ki, egyúttal az eredeti szöveg számozása (1) bekezdésre
módosul:
„(2) A 21. § alkalmazása során az 1. § (1) bekezdés e)–g) pontok szerinti kiküldöttek által indokoltan igénybe vett
egészségügyi ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az FKH ESZSZ által meg nem térített hányadát
– a 21. § (1) bekezdésének elsõ mondatában foglaltaktól eltérõen – a honvédség viseli.
(3) A 26. § alkalmazása során a tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek részére adható
devizaellátmány-elõleg maximális összegének megállapítása szempontjából minden érintett esetében 2,0-es
devizaszorzószámot kell figyelembe venni.”

25. §

Az R. 2. számú. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

26. §

Az R. a 2. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

27. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az R. e rendelettel megállapított 1. mellékletét 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(3) A korábbi szabályok szerint megállapított devizaellátmányt és családtagi pótlékot az e rendelet hatálybalépésekor
már folyamatban lévõ külföldi szolgálat befejezéséig – ide nem értve a külszolgálat hatálybalépést követõ
meghosszabbítását – e rendelet rendelkezései miatt csökkenteni nem lehet.
(4) A rendelet hatálybalépésekor már folyósított, azonban még fel nem használt gépkocsivásárlási célú elõlegek
tekintetében az R. e rendelettel megállapított 26. § (2) bekezdésében meghatározott kilencven napos idõkorlátra
vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(5) Az R.
a) 3. § k) pont 1. alpontjában „a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ)
együttmûködve a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséggel (a továbbiakban: HM FLÜ)” szövegrész helyébe
„a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) együttmûködve a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatallal (a továbbiakban: HM FHH)”;
b) 3. § k) pont 3. és 4. alpontjában „a HM KPÜ vezérigazgatója” szövegrész helyébe „a HM KPH fõigazgatója”;
c) 3. § k) pont 5. alpontjában „a HM KPÜ együttmûködve a HM FLÜ-vel” szövegrész helyébe „a HM KPH
együttmûködve a HM FHH-val”;
d) 6. § (3) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában, 21. § (2) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 39. §
(2) bekezdésében „a HM KPÜ” szövegrész helyébe „a HM KPH”;
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e)
f)
g)

32. § (3) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében „a HM KPÜ-vel” szövegrész helyébe „a HM KPH-val”;
3. § l) pont 1. alpontjában, 22. és 60. §-ában „a HM FLÜ” szövegrész helyébe „a HM FHH”;
5. § (1) bekezdésében a „– a 68. § (1) bekezdésben említett eset kivételével –” szövegrész helyébe a „– a 32/A. §
(1) bekezdésben és a 68. § (1) bekezdésben említett esetek kivételével –”;
h) 21. § (1) bekezdésében „a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban:
KMREP)” szövegrész helyébe a „a fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét
(a továbbiakban: FKH ESZSZ)”;
i) 21. § (2) bekezdésében „a KMREP-et” szövegrész helyébe „az FKH ESZSZ-t”;
j) 21. § (2) és (7) bekezdésében „a KMREP-pel” szövegrész helyébe „az FKH ESZSZ-szel”;
k) 21. § (4) és (7) bekezdésében „a KMREP” szövegrész helyébe „az FKH ESZSZ”;
l) 33. § (3) bekezdésében a „34–37. § és a 38–40. §” szövegrész helyébe a „34–37. §, a 38–40. § és a 47. §
(2) bekezdése”;
m) 37/A. § (1) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében szereplõ „52. § (4) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe
az „52. § (4) bekezdés b) pontja szerint”;
n) 50. § (1) bekezdés b) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe a „HM”;
o) 50. § (1) bekezdés c) pontjában a „kabinetfõnöke” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára”;
p) 50. § (1) bekezdés d) pontjában a „szakállamtitkárai” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkárai”;
q) 50. § (5) bekezdés e) pontjában a „katonai igazolójegy számát” szövegrész helyébe a „születési idejét”;
r) 57. § (2) bekezdésében a „szakállamtitkári” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkári”;
s) 63. § (1) bekezdésének bevezetõ részében az „a kiküldöttet a következõ juttatások illetik meg:” szövegrész
helyébe az „a kiküldöttet – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a következõ juttatások illetik meg:”;
sz) 3. § i) pont 4. alpontjában a „HM Személyzeti Fõosztály” szövegrész helyébe a „honvédség központi személyügyi
szervének”
t) 6. § (4) bekezdés a) pontjában, 67. § (1) bekezdésében a „HM Személyzeti Fõosztály” szövegrész helyébe
a „honvédség központi személyügyi szerve”;
u) 15. § (4) bekezdésében, 21. § (1), (3) és (5) bekezdésében az „MH Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész
helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ”;
v) 52. § (2) bekezdés d) pontjának második francia bekezdésében „az ösztöndíjas hallgató, a középiskolai hallgató,”
szövegrész helyébe „a honvéd tisztjelölt, a honvéd tiszthelyettes-jelölt”;
w) 3. számú melléklete szerinti táblázat negyedik oszlopának fejlécében szereplõ „Ösztöndíjas és középiskolai
hallgatók” szövegrész helyébe a „Honvéd tisztjelöltek és honvéd tiszthelyettes-jelöltek”;
x) 3. számú melléklete szerinti táblázat negyedik oszlopának 18. folyószámán szereplõ „IV-V. évfolyam” szövegrész
helyébe a „IV. évfolyam”
szöveg lép.
(6) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdésének d) és f) pontja, valamint a 12. § (1) bekezdésének „5. melléklet szerinti”
szövegrésze.
(7) Ez a rendelet 2014. december 31-én a hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 1/2011. (III. 8.) HM rendelethez
Az R. 2. sz. melléklet II. számú táblázata helyébe a következõ táblázat lép:
[II. A devizaellátmány-kiegészítés havi mértéke]
Elsõ szempont: biztonsági körülmények
kategória

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

szorzószám

mérsékelten veszélyeztetett
veszélyeztetett
fokozottan veszélyeztetett
jelentõsen veszélyeztetett
kiemelten veszélyeztetett
különösen veszélyeztetett
magasfokon veszélyeztetett
rendkívüli veszélyeztetettségû

0,00
1,76
2,75
4,40
7,04
7,84
8,80
9,70
Második szempont: éghajlati viszonyok

kategória

1.
2.
3.
4.

hazánkhoz hasonló
hazánktól eltérõ
hazánktól szélsõségesen eltérõ
extrém

szorzószám

0,00
0,44
1,32
2,42

2. melléklet az 1/2011. (III. 8.) HM rendelethez
„6. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

Az ellátmánypótlék havi nettó összege
Ország (állomáshely)

Afganisztán
Albánia
Algéria
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptom
Fehéroroszország
Grúzia
India
Indonézia
Irán
Izrael
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kína
Koszovó
Kuba
Kuvait
Libanon
Líbia
Macedónia

Pénznem

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ellátmánypótlék havi
nettó összege

174
80
112
74
104
73
65
74
74
68
73
107
111
67
74
70
77
105
112
72
119
75
69
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Ország (állomáshely)

Mexikó
Moldova
Nigéria
Oroszország
Pakisztán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szerbia
Szíria
Ukrajna
Vietnam

Pénznem

Ellátmánypótlék havi
nettó összege

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

70
72
112
80
140
111
69
70
72
73
68
”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 9/2011. (III. 8.) KIM rendelete
az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1–7. §, a 10. § (4) bekezdése és a 11. § vonatkozásában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény
31. § (6) bekezdés a) pontjában,
a 8. §, valamint a 10. § (5) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény
31. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 9. § vonatkozásában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában,
a 10. § (2) bekezdés vonatkozásában a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában,
a 10. § (3) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés
e) pontjában,
a 10. § (6) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 10. § (2) és (3) bekezdése
tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §

Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben e rendelet az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételt külön jogszabályban meghatározott
a) tûzvédelmi,
b) munkabiztonsági,
c) agrár-gazdasági és agrárvidék-fejlesztési,
d) közlekedési,
e) környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi,
f) építésügyi mûszaki, vagy
g) településrendezési
szakértõi névjegyzékben az igazságügyi szakterületnek megfelelõ szakterületen való érvényes bejegyzéshez
(a továbbiakban: ágazati szakértõi jogosultság) köti, az (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezõ
igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételét követõen az ágazati szakértõi jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idõ elteltét követõ egy éven belül köteles az igazságügyi szakértõi szakterületének
megfelelõ ágazati szakértõi jogosultságot megszerezni.”
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2. §

Az Iszr. 15. §-a helyébe következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezõ kivételével a 3. számú mellékletben megjelölt
szakterületekre a névjegyzékbe az vehetõ fel, aki a munkabiztonsági szakértõi névjegyzékben a szakterületnek
megfelelõ ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik.
(2) Egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben mûszaki szakon szerzett végzettség igazolása esetén – az
(1) bekezdésben foglalt feltétel teljesítése mellett – a névjegyzékbe az vehetõ fel, aki a területi mérnöki kamara
(a továbbiakban: mérnöki kamara) tagja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén a 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken
a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a névjegyzékbe felvehetõ az is, aki 1999. február 8. napjáig indult
képzés keretében megszerzett felsõfokú munkavédelmi végzettséggel, vagy egyetemi vagy fõiskolai alapképzési
szakon szerzett végzettséggel és 1999. február 8. napjáig indult képzés keretében megszerzett felsõfokú
munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetében a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati idõ igazolása
nem szükséges.”

3. §

Az Iszr. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § A 4. számú mellékletben megjelölt szakterületek esetében, ha a kérelmezõ az agrár-gazdálkodási és
agrár-vidékfejlesztési szakértõi névjegyzékben a szakterületnek megfelelõ ágazati szakértõi jogosultsággal
rendelkezik, és az e rendeletben foglalt képesítési feltételeknek eleget tesz, a névjegyzékbe való felvételhez gyakorlati
idõ igazolása nem szükséges.”

4. §

Az Iszr. a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § Az 5. számú melléklet A) részében megjelölt szakterületek esetében – az 5. számú melléklet A) részének 26. és
38–41. pontjai kivételével –, ha a kérelmezõ a közlekedési szakértõi névjegyzékben a szakterületnek megfelelõ ágazati
szakértõi jogosultsággal rendelkezik, és az e rendeletben foglalt képesítési feltételeknek eleget tesz, a névjegyzékbe
való felvételhez gyakorlati idõ igazolása nem szükséges.”

5. §

Az Iszr. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § A 7. számú mellékletben megjelölt szakterületek esetében, ha a kérelmezõ a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi névjegyzékben a szakterületnek megfelelõ ágazati
szakértõi jogosultsággal rendelkezik, és az e rendeletben foglalt képesítési feltételeknek eleget tesz, a névjegyzékbe
való felvételhez gyakorlati idõ igazolása nem szükséges.”

6. §

(1) Az Iszr. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Építésügyi területen bejegyezhetõ szakterületre – a 11. számú melléklet 14. és 17. pontjában megjelölt
szakterületek kivételével – az vehetõ fel, aki
a) az adott szakterületen mûködõ mérnöki vagy építész kamara tagja, és
b) a 6. § (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezõ kivételével
ba) a 11. számú melléklet 1–12., 15., és 19. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében az építésügyi mûszaki
szakértõi névjegyzékben,
bb) a 11. számú melléklet 16. pontjában megjelölt szakterület esetében a településrendezési szakértõi
névjegyzékben
az igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik.”
(2) Az Iszr. 37. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a gyakorlati idõ igazolása nem szükséges.”

7. §

Az Iszr. 42. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. december 31. napjáig építésügyi szakterületeken fõiskolai szintû
alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett
szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában vagy a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi
szakterületek valamelyikének, továbbá – a 11. számú melléklet 14., 16. és 17. pontjában megjelölt szakterületek
kivételével – az építésügyi mûszaki szakértõi névjegyzékben vagy a 11. számú melléklet 16. pontjában megjelölt
szakterület esetében a településrendezési szakértõi névjegyzékben az igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 23. szám

4649

ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékbõl való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] a 8. számú
melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi szakterületeken igazságügyi szakértõi
tevékenységet végezhet.”
8. §

(1) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet (a továbbiakban: Jr.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az elsõ képzés idõtartama 16 óra, a rendszeres továbbképzés idõtartama 8 óra.
(2) Ha a szakértõ az elsõ képzésrõl 5, a rendszeres továbbképzésrõl 3 óránál hosszabb idõtartamban hiányzik,
a vonatkozó tanfolyamot meg kell ismételnie és az elsõ képzésrõl való hiányzás esetében vizsgára sem bocsátható.
Errõl a miniszter a mulasztó szakértõt a tanfolyam befejezésének idõpontjától számított 8 napon belül írásban, postai
vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton értesíti.”
(2) A Jr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

9. §

Az igazságügyi szakértõi igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

10. §

(1) A közvetítõk igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi”
b) és a 4. § (1) bekezdésében az „az „Igazságügyi és Rendészeti” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és
Igazságügyi”
szöveg lép.
(2) A közvetítõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet 3. §
(1) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elnevezésû 10032000-01483305-00000000 számú
számlára” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú
számlájára” szöveg lép.
(3) Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.)
IM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 10032000-01483305-00000000”
szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000” szöveg lép.
(4) Az Iszr.
a) 9. § (1) bekezdésében a „Fõigazgatóság által vezetett” szövegrész helyébe a „tûzvédelmi”,
b) 13. § (1) bekezdésében az „ötéves, igazságügyi DNS laboratóriumban” szövegrész helyébe az „ötéves,
DNS laboratóriumban, és ebbõl legalább kétéves, igazságügyi DNS laboratóriumban”,
c) 13. § (4) bekezdésében a „jogosult” szövegrész helyébe a „jogosult, a szakképesítésének megszerzésétõl számított
legalább öt év már eltelt”,
d) 17. § (1) bekezdésében a „8., 11–12. és 19.” szövegrész helyébe a „8. és 11.”,
e) 17. § (1) bekezdés b) pontjában és a 17. § (2) bekezdés a) pontjában az „a mérnöki kamara által vezetett”
szövegrész helyébe az „az agrár-gazdasági és agrár-vidékfejlesztési”,
f) 21. § (1) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c) és d) pontjában”, a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság szakértõi névjegyzékében” szövegrész helyébe a „közlekedési szakértõi névjegyzékben”,
g) 23/A. §-ában a „24–28.” szövegrész helyébe a „24–26. és 28.”,
h) 23/B. § (1) bekezdés b) pontjában az „a mérnöki kamara által vezetett” szövegrész helyébe az „az építésügyi
mûszaki”,
i) 30. § (1) bekezdés b) pontjában az „építész kamara által vezetett” szövegrész helyébe az „építésügyi mûszaki”,
j) 37. § (3) bekezdésében az „a mérnöki vagy építész kamara által vezetett” szövegrész helyébe az „az építésügyi
mûszaki”,
k) 43. § (1) bekezdésében a „mérnöki kamara, az építész kamara, a Fõfelügyelõség, a Fõigazgatóság vagy a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által vezetett” szövegrész helyébe a „szakterületének megfelelõ, e rendeletben elõírt
ágazati”,
l) 43. § (2) bekezdésében a „38–44.” szövegrész helyébe a „38–41.”, „a mérnöki vagy építész kamara által vezetett”
szövegrész helyébe „az építésügyi mûszaki”
szöveg lép.
(5) A Jr.
a) 12. § a) pontjában az „1. számú melléklet” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet A) rész”,
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b)

18. § (2) bekezdésében az „A tanfolyam újbóli” szöveg helyébe az „Az elsõ képzés újbóli”, az „a tanfolyam díjának”
szövegrész helyébe az „az elsõ képzés díjának”,
c) 24. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elnevezésû 10032000-01483305-00000000
számú számlára” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-0139713600000000 számú számlájára”
szöveg lép.
(6) Az igazságügyi szakértõi alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról szóló 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet 3. §
(3) bekezdésében az „oktatásra és az azt követõ vizsgára” szövegrész helyébe a „vizsgára” szöveg lép.
11. §
12. §

Hatályát veszti az Iszr. 21. § (2) bekezdése.
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 9. § e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit – a 10. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a folyamatban lévõ közigazgatási
hatósági eljárások során is alkalmazni kell. A 10. § (2) és (3) bekezdését és a 10. § (5) bekezdés c) pontját nem kell
alkalmazni azokban az eljárásokban, amelyekben a rendelet hatálybalépését megelõzõen a jogszabályban megjelölt
igazgatási szolgáltatási díj vagy a tanfolyam díja már befizetésre került.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelethez
„1. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

A) rész
Az elsõ képzés tananyaga
1.
2.
3.
4.
5.

Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló jogszabályok.
Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértõi tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértõket érintõ rendelkezései.
A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései.
A személyes adatok védelméhez fûzõdõ alapjogra, a személyiségvédelem és az adatvédelem követelményeire
vonatkozó alapvetõ rendelkezések.
6. A gazdasági társaságok alapítására, mûködésére vonatkozó jogszabályok alapvetõ rendelkezései.
7. Az Európai Uniónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvetõ szabályai.
8. Jogi alapismeretek.

B) rész
A rendszeres továbbképzés tananyaga
1.
2.
3.
4.

Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló jogszabályok.
Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértõi tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértõket érintõ rendelkezései.
Gyakorlati ismeretek.”
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2. melléklet a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelethez
„Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez

Az igazságügyi szakértõi igazolvány
Az igazolvány elõlapja:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
címer

Az igazolvány hátlapja:
SZAKTERÜLETE:

IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTÕI
IGAZOLVÁNY

(igazolványkép)

(neve)
(anyja neve)
(szül. hely, idõ)
(nyilvántartási szám)

(igazolvány sorszáma)

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
1978. évi IV. törvény 137. §-a 2. pontjának e) alpontja
alapján az igazságügyi szakértõ a bírósági vagy más
hatósági eljárásban
közfeladatot ellátó személynek minõsül.
”

A nemzeti erõforrás miniszter 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelete
egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való
határidõ-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés a)–b), d), f), h)–k) és n) pontjában,
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
d) és l) pontjában,
a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29. § (1) bekezdésében,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d), f) és m) pontjában,
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(2) bekezdés d)–e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § i)–j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
a) 7. § (2) bekezdésében „az iktatás napjától” szövegrész helyébe „a megérkezését követõ naptól” szöveg,
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, a „huszonkét munkanap” szövegrész
helyébe a „harminc nap”, „az iktatástól” szövegrész helyébe „a megérkezését követõ naptól”, a „huszonkét
munkanapot” szövegrész helyébe a „harmincadik napot” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésében a „huszonkettedik munkanapig” szövegrész helyébe a „harmincadik napig” szöveg,
a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg,
c) 22. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
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23. § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, a „tíz munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
32. § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg

e)
lép.
(2) A Rendelet 5. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(3) A Rendelet 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
2. §

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet 5. § (9) bekezdésében „az iratok megérkezésétõl számított” szövegrész helyébe „az iratok
megérkezését követõ naptól számított” szöveg lép.

3. §

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendelet
a) 7. §-ában a „húsz munkanapos” szövegrész helyébe a „huszonöt napos” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében a „nyolc munkanapos” szövegrész helyébe a „tíznapos” szöveg,
d) 11. § (2) bekezdésében a „huszonkettõ munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

4. §

A muzeális intézmények szakfelügyeletérõl szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet 6. § (4) bekezdésében az „öt
munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg lép.

5. §

A közoktatási szakértõi tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeirõl szóló 38/2009. (XII. 29.)
OKM rendelet
a) 4. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg
lép.

6. §

A muzeális intézmények mûködési engedélyérõl szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 17. § (6) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

7. §

(1) A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 11. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakértõi vizsgálat idõpontját a szakértõi és rehabilitációs bizottság határozza meg, és errõl, valamint a szakértõi
vizsgálat helyérõl a szülõt értesíti. A szakértõi vizsgálat idõpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére
irányuló kérelem megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül meg kell küldeni a szülõnek. A szakértõi
vizsgálat idõpontját a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követõ naptól számított hatvan
napon belüli idõpontra kell kitûzni.”
(2) Az OKM rendelet
a) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdés m) pont me) alpontjában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
d) 14. § (5) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, a „tíz
munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg,
e) 16. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
f) 16. § (2) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,
g) 19. § (2) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg,
h) 27. § (5) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg lép.

8. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeirõl, a benyújtásával és
elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekrõl szóló 6/2010. (II. 4.) OKM
rendelet 3. § (1) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

9. §

10. §

•

4653

2011. évi 23. szám

A régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében a „legalább 10 munkanappal” szövegrész helyébe a „legalább tizenöt nappal” szöveg,
b) a 9. § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
c) a 11. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
d) a 11. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
e) a 11. § (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
f) a 15. § (4) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
g) a 15. § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
h) a 15. § (6) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
i) a 17. § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
j) a 19. § (4) bekezdésében a „22 munkanapot” szövegrész helyébe a „harminc napot” szöveg,
k) 22. § (2) bekezdésében „az annak beérkezésétõl” szövegrész helyébe „az annak beérkezését követõ naptól”
szöveg, a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
l) a 27. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
m) a 28. § (1) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 7. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 2010/2011.
tanév rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és
a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról szóló 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelet
8. §-a.
(4) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. számú melléklet a 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelethez
„5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
1. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 1. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülõ és meghatalmazott képviselõjük külön-külön
a tárgyalás elõtt legalább nyolc nappal megkapja.”
2. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 2. pontjának elsõ mondata az alábbiak szerint módosul:
„A fegyelmi eljárást – a megindítástól számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell fejezni.”
3. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 7. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsõfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.”
4. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A fegyelmi határozatot a kihirdetést követõ hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló
esetén a szülõjének és meghatalmazott képviselõjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselõje az eljárásban részt
vett, a gazdálkodó szervezetnek.”
5. A fegyelmi eljárás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím 13. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint
módosul:
„Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül kell az elsõfokú fegyelmi
jogkör gyakorlójához benyújtani.”
6. A fegyelmi eljárás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím 14. pontjának elsõ mondata az alábbiak szerint
módosul:
„A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlója
a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójához.”
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2. számú melléklet a 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelethez
„8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
1. A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai cím A felvételi kérelem benyújtása
alcím 2.1. pontjának negyedik mondata az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú iskola
a felvételi eljáráshoz szükséges adatok nyolc napon belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját.”
2. A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai cím Az írásbeli vizsga alcím
5.7. pontjának negyedik mondata az alábbiak szerint módosul:
„A hivatal öt napon belül köteles dönteni, s döntésérõl – a kézbesítéssel egyidejûleg – rövid úton (futár, telefax,
távbeszélõ) értesíteni az igazgatót.” ”

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2011. (III. 8.) NFM rendelete
a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Ezt a rendeletet a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
(a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történõ közúti
szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában
IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretû csomagolóeszköz, amelynek ûrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi
mozgatásra alkalmas kivitelû, a szállítás és kezelés során fellépõ erõhatásoknak ellenáll;
küldeménydarabban történõ szállítás: a mezõgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve
az IBC-t is) történõ szállítása;
mezõgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és
„B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet (a továbbiakban: ADR rendelet) hatálya alá tartozó
növényvédõ szer és mûtrágya;
szállítóegység: a vontatóból és pótkocsiból álló jármûszerelvény;
tartány: az ADR rendeletben meghatározott fogalom;
üzemanyag: a mezõgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyû fûtõolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb
100 °C.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

3. §

(1) Növényvédõ szer csak küldeménydarabban szállítható, a növényvédõ szerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési
egységben vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolást is.
(2) Nem folyékony mûtrágya ömlesztve vagy küldeménydarabban, folyékony mûtrágya küldeménydarabban, valamint
– a 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ – rögzített vagy leszerelhetõ tartányban szállítható.
(3) Üzemanyag küldeménydarabban, valamint – a 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ – rögzített vagy
leszerelhetõ tartányban szállítható.
(4) A vontatóval legfeljebb egy pótkocsi vontatható.

4. §

(1) A tartányos pótkocsi akkor használható üzemanyag vagy folyékony mûtrágya szállítására, ha:
a) rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással
és a tartányának befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, továbbá a szállítóegység minden más tekintetben
megfelel e rendelet elõírásainak; vagy
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b)

a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel e rendelet
elõírásainak.
(2) A tartányos pótkocsira a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a közúti jármûvek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló rendeletben foglaltakon kívül
a következõket kell alkalmazni:
a) elektromos vezetékrendszerét megfelelõen kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni;
b) megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/óra.
(3) A tartányos pótkocsi összeépítésének engedélyezéséhez benyújtandó mûszaki dokumentációnak a közúti jármûvek
mûszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a tartányfelépítmény
rögzítésének leírását és szilárdsági ellenõrzõ számítását.
(4) A tartánynak és rögzítõ elemeinek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett:
a) menetirányban a kétszeres;
b) menetirányra merõlegesen az egyszeres;
c) függõlegesen felfelé az egyszeres;
d) függõlegesen lefelé a kétszeres.
össztömegnek megfelelõ igénybevételt kell elviselniük.
5. §

A tartányos pótkocsi forgalomba helyezés elõtti és idõszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság ellenõrzi:
a) a tartány alkalmasságát illetõen a 6. § (2) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzõkönyv és a 6. § (3) bekezdés szerinti
adattábla meglétét, és
b) a tartányfelépítmény rögzítésének épségét (repedés- és korróziómentességét).

6. §

(1) A tartányos pótkocsi tartányának gyártására, szerelvényezésére az ADR rendelet elõírásait kell alkalmazni.
(2) A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett a forgalomba helyezés elõtt, majd ezt követõen legalább
hatévenként. A tartány vizsgálatát az ADR rendelet elõírásai szerint kell végezni. A hatósági vizsgálatot a mûszaki
biztonsági hatóságnál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a mûszaki biztonsági hatóság a jármûegyedre szóló
– a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony mûtrágya – belföldi közúti szállításra való alkalmasságát
igazoló vizsgálati jegyzõkönyvet állít ki.
(3) A tartány 1. melléklet szerinti adattábláján a megfelelõséget a mûszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag
megnevezésénél és a vizsgálat idõpontjánál acélbélyegzõvel igazolja.

7. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó mûtrágya ömlesztve
a) zárt rakodóterû jármûben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott jármûben, valamint
b) zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható.
(2) A jármûvet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy a bennük lévõ anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony
anyaggal, vagy amennyiben a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, ezek teljes felületét el kell
látni lángmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

8. §

(1) A szállítóegységet a következõk szerint kell jelölni:
a) mezõgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZÕGAZDASÁGI
VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni,
b) gyúlékony mezõgazdasági vegyszer szállítás esetén az a) pontban elõírt táblán kívül a pótkocsi mindkét oldalán és
hátsó részén jól láthatóan „TÛZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni,
c) üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TÛZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó
táblát kell elhelyezni.
(2) Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell
takarni.

9. §

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott
közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezõgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra
szállítható.
(2) Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerû vezetése kötelezõ. A menetlevélben vagy fuvarlevélben a közúti
közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott adatokat kell
feltüntetni azzal, hogy a szállított anyagot a kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.
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10. §

(1) Mezõgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne veszélyeztesse.
(2) Tilos mezõgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt
szállítani.
(3) A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy az egyes
darabok egymáshoz és a jármûhöz képest számottevõen ne mozdulhassanak el. A küldeménydarabot lezárt
állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsira helyezni.
(4) Ha a rakomány egy része a jármûre kiömlött, a jármûvet amint lehet, de legkésõbb az újabb megrakás elõtt meg kell
tisztítani.
(5) A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.
(6) Az árukezelési mûveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

11. §

(1) Mezõgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetõje az lehet, aki
a) az ilyen anyagok közúti szállítására elõírt szabályokból vizsgát tett, és errõl a közlekedési hatóság igazolást adott
ki, vagy
b) az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási
bizonyítvánnyal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerinti õstermelõk;
b) a mezõgazdasági tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. CXV. törvény
2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján természetes személyként végzõk;
c) a kis és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény meghatározása szerinti mikrovállalkozások
foglalkoztatottai
esetén.
(3) Vizsgára bocsátás feltétele a szállítóegység vezetésére jogosító vezetõi engedély (jármûvezetõi igazolvány) megléte.
(4) A vizsga csak szóbeli részbõl áll.
(5) A vizsga kérdéseinek a következõ témakörökre kell kiterjedniük:
a) üzemanyag és mezõgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános elõírások,
b) a fõbb veszélyek,
c) a különbözõ veszélytípusoknak megfelelõ megelõzõ és biztonsági intézkedések,
d) baleset utáni magatartás, a hordozható tûzoltó készülék használata,
e) jelölések,
f) a be- és kirakodásnál szükséges óvintézkedések,
g) a tartány töltése és ürítése.
(6) Vizsgaszervezési megbízás csak olyan képzõszervnek adható, amely ADR gépjármû-vezetõi szaktanfolyami képzésre
vonatkozó képzési engedéllyel rendelkezik.
(7) A vizsgára az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elõírásait kell alkalmazni.

12. §

A rendelet hatálya alá tartozó szállításokat, a szállításoknál használt szállítóegységet és annak személyzetét a veszélyes
áruk szállításának közúti ellenõrzésére jogosult hatóság ellenõrzi.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

14. §

Az e rendeletben meghatározott mûszaki-konstrukciós szabályoknak nem kell megfelelnie az olyan tartányos
pótkocsinak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak
forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak
elõ, az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások a közlekedésbiztonság és
a környezetvédelem tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

15. §

E rendelet tervezetének
1. a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke, valamint a
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2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (4) bekezdése
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
16. §

(1) Hatályát veszti a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel
vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet.
(2) 2012. január 1-jén hatályát veszti a 11. § (2) bekezdés b) és c) pontja.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 7/2011. (III. 8.) NFM rendelethez
A tartányon feltüntetendõ jelölések
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2.
2.1
2.2
2.3
3.

Ellenõrzés céljából minden tartányra könnyen elérhetõ helyre nem korrodálódó fémbõl készült adattáblát kell
tartósan rögzíteni. Az adattáblán beütéssel vagy más hasonló módon legalább a következõ adatokat kell feltüntetni:
a jóváhagyás száma;
a gyártó megnevezése vagy jele;
a gyártási sorozat száma;
a gyártás éve;
próbanyomás (túlnyomás), MPa-ban vagy bar-ban;
az ûrtartalom, több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra ûrtartalma;
a számítási hõmérséklet (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint –20 °C);
az üzembe helyezés elõtti vizsgálat és a legutóbbi idõszakos vizsgálat idõpontja (év, hónap);
a vizsgálatokat végzõ szakértõ bélyegzõlenyomata;
a tartány anyaga az esetleges anyagszabványok megjelölésével, és – ha van – a védõborítás (bélés) anyaga;
a tartány egészére alkalmazott próbanyomás (túlnyomás) és az egyes kamrák próbanyomása (túlnyomás), ha
a kamránkénti próbanyomás kisebb, mint az egész tartány próbanyomása, MPa-ban vagy bar-ban;
a nyomás alatt töltött vagy ürített tartányoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomás;
a tartányban szállítható anyag ADR rendelet szerinti helyes szállítási megnevezése.
Az adatokat közvetlenül a tartány falába is be lehet vésni, ha a falak úgy meg vannak erõsítve, hogy a bevésés a tartány
szilárdságát nem csökkenti.
A tartányos pótkocsin vagy egy hozzá rögzített táblán kell feltüntetni a következõ adatokat:
a tulajdonos vagy üzemben tartó neve;
saját tömeg;
megengedett legnagyobb össztömeg.
Leszerelhetõ tartányos pótkocsi esetében a 2. pontban elõírtakat nem kell alkalmazni.
Az 1.5–1.7, 1.11, 1.12, 2.2 és 2.3 pontban említett számok után a mértékegységet fel kell tüntetni.
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Határozatok Tára

A Kormány 1039/2011. (III. 8.) Korm. határozata
a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzatból a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala részére történõ forrásbiztosításról
A Kormány
1. a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm.
rendelet 6. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím,
10. Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat terhére 4000,0 millió forint összegû támogatást biztosít
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) részére; a Hivatal
a támogatást tartozásállománya megszüntetésére használhatja fel;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Hivatal elnöke
2. egyetért a Kormány részére bemutatott intézkedési tervben foglaltakkal, így a kiszervezett feladatok
visszaszervezésével, az egyes üzemeltetési feladatok saját erõforrással történõ megvalósításával, a bérelt ingatlanok
állami tulajdonban álló ingatlannal történõ kiváltásával, az „infláció követõ” szerzõdések újratárgyalásával.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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

