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Törvények

2011. évi LXXXVIII. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról*
1. §

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: BATrT)
a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) E törvény alkalmazásában
1. humán infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési
térség területén a népesség alapellátását szolgáló nevelési, oktatási, egészségügyi és igazgatási intézményi ellátás
biztosítása,
2. jelentõs közösségi közlekedési csomóponti megállóhely: olyan megállóhely, ahol legalább 1000 utas/nap munkanapi
átszálló utasforgalom számolható,
3. különleges rendeltetésû térség: olyan térség, amelybe erdõterületek, mezõgazdasági területek, valamint
– a különleges beépítésre nem szánt területek körébõl – az egészségügyi, sportolási, valamint megújuló energiaforrás
hasznosítási területek tartoznak,
4. magas zöldfelületi arányú települési térség: olyan térség, amelybe összességében 15%-nál alacsonyabb
beépítettségû területek tartoznak,
5. mûszaki infrastruktúra kapacitása: városias települési térség területén, illetve hagyományosan vidéki települési
térség területén a szükséges közúti közlekedési, vasúti közlekedési és közüzemi ellátás biztosítása,
6. nagy kiterjedésû zöldterületi települési térség: 5 hektárnál nagyobb kiterjedésû térség, amelybe megkülönböztetett
védelmet és szabályozást igénylõ olyan összefüggõ települési zöldfelületek tartoznak, amelyek a települések
szerkezetének meghatározó jelentõségû elemei,
7. történelmi sportterület: 1914. elõtt sportolási célra használt terület.
(2) Az e törvényben szereplõ – az (1) bekezdésben nem említett – fogalmakra az OTrT 2. §-ában foglalt
meghatározásokat kell alkalmazni.”

2. §

A BATrT 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szerkezeti Terv a településrendszert és a térségi területfelhasználásnak és a mûszaki infrastruktúra-hálózatnak
a térbeli rendjét határozza meg, M = 1:50 000 méretarányban.”

3. §

A BATrT 4–10. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„4. § A Budapesti Agglomeráció térségi területfelhasználási kategóriái a következõk:
a) legalább 5 hektár területû térségek:
aa) erdõgazdálkodási térség,
ab) nagy kiterjedésû zöldterületi települési térség,
ac) magas zöldfelületi arányú települési térség,
b) legalább 10 hektár területû térségek:
ba) mezõgazdasági térség,
bb) különleges rendeltetésû térség,
c) területi korlát nélküli térség:
ca) városias települési térség,
cb) hagyományosan vidéki települési térség,
cc) építmények által igénybe vett térség,
cd) vízgazdálkodási térség.
5. § (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésû
zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület,
gazdasági terület, illetve üdülõterület abban az esetben jelölhetõ ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthetõ a település meglevõ szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdõvédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi
szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges mûszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetõvé teszi vagy a terület
igénybevételével párhuzamosan kiépül.
(3) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület
a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami fõépítésznek a területrendezési hatósági
eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhetõ ki.
(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes
területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.
(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésû,
illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetõség, ahol
annak a meglévõ, vagy kiépítendõ kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytõl a közforgalom számára
szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.
(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen
a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejûleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelõ
kiterjedésû, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévõ zöldterületet kell kijelölni.
(7) A nagy kiterjedésû zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre
nem szánt különleges terület területfelhasználási egység körébõl – sportolási célú terület, valamint temetõterület
jelölhetõ ki.
(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülõterület, illetve – a beépítésre szánt különleges terület területfelhasználási
egység körébõl – oktatási, egészségügyi és sport célú terület,
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület
alakítható ki.
(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésû építmény ott helyezhetõ el, ahol
az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthetõ a meglévõ, vagy a tervezett
funkció megvalósításával együtt kiépítendõ jelentõs közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytõl számítva.
6. § (1) Az erdõgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdõterület területfelhasználási egységbe, illetve
természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdõ) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi
elsõdleges rendeltetésû erdõterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek
kiterjedése nem csökkenhet.
(2) Az egyes településeken lévõ, erdõterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága – a település
közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet.
7. § (1) A mezõgazdasági térség legalább 90%-át mezõgazdasági terület, illetve természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezõgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési
területfelhasználási egység kialakítható.
(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy hagyományosan
vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti
városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség
vagy hagyományosan vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)–(6) bekezdés elõírásait.
(3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami fõépítésznek a területcserére vonatkozó térségi
területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bõvíthetõ a városias települési térség és
a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest
máshol – a mezõgazdasági térség javára – csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési
térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség
területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdõvédelmi, valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket.
A területcserérõl az azt kezdeményezõ települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon
tájékoztatja.
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8. § (1) A különleges rendeltetésû térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem
szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhetõ ki.
(2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.
9. § (1) Az országos és a térségi jelentõségû mûszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények
elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását
pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az országos és a térségi jelentõségû mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az OTrT
1/1–10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási
területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.
10. § A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhetõ ki, amely
nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit.”
4. §

A BATrT 12–16. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„12. § A térségi övezetek a következõk:
a) magterület övezete,
b) ökológiai folyosó övezete,
c) puffer terület övezete,
d) kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete,
e) kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezete,
f) erdõtelepítésre alkalmas terület övezete,
g) országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület övezete,
h) térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület övezete,
i) országos jelentõségû tájképvédelmi terület övezete,
j) térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezete,
k) világörökség és világörökség-várományos terület övezete,
l) történeti települési terület övezete,
m) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezete,
n) felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területének övezete,
o) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,
p) rendszeresen belvízjárta terület övezete,
q) nagyvízi meder övezete,
r) földtani veszélyforrás területének övezete,
s) vízeróziónak kitett terület övezete,
t) széleróziónak kitett terület övezete,
u) kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület övezete,
v) honvédelmi terület övezete.
13. § (1) A kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki.
(2) A kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó elõírások alkalmazásával lehet.
14. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti
tervének készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi, és tájvédelmi szempontokat is
figyelembe vevõ tájrendezési tervet kell készíteni.
15. § Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek
korlátozásmentes mûködését biztosító védõterületeket.
16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki, kivéve, ha
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplõ kivételek együttes fennállása esetén
a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetõ ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élõhelyeinek
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fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mûködése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplõ
feltételek együttes fennállása esetén történõ kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.”
5. §

6. §

7. §

8. §

A BATrT a következõ 22. §-sal egészül ki:
„22. § (1) E törvénynek a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: BATrTMód.) megállapított 1/A. §-ában, 3. §
(1) bekezdésében, 4–10. §-ában, 12–15. §-ában, 1/2. számú mellékletében, 1/3. számú mellékletében, 2. számú
mellékletében, valamint 3. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit a BATrTMód. hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) A BATrTMód. hatálybalépése elõtt elfogadott településrendezési eszközöket
a) a fõváros esetében a BATrTMód. hatálybalépését követõ egy éven belül, a fõvárosi kerületek esetében további két
éven belül,
b) az e törvény hatálya alá tartozó, az a) pontba nem tartozó települések esetében a BATrTMód. hatálybalépését
követõ három éven belül
összhangba kell hozni e törvénnyel.”
(1)
(2)
(3)
(4)

A BATrT 1/2. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.
A BATrT e törvény 2. melléklete szerinti 1/3. számú melléklettel egészül ki.
A BATrT 2. számú (térképi) melléklete helyébe e törvény 3. melléklete lép.
A BATrT 3. számú (térképi) melléklete helyébe e törvény 4. melléklete lép.
Hatályát veszti a BATrT
a) 2. §-át megelõzõ alcím,
b) 4. §-át megelõzõ alcím,
c) 12. §-át megelõzõ alcím,
d) 17. §-át megelõzõ alcím és 17–20. §-a,
e) 21. § (3)–(5) és (11) bekezdése.

(1) Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 5. § (3) bekezdés helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektõl eltérõ, egyedileg meghatározott
területfelhasználási kategóriákat is kijelölhet a térség elsõdleges funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelõen,
valamint a kiemelt térségek terve a térségi területfelhasználási kategóriákra a törvénytõl eltérõ elõírást is
megállapíthat.”
(2) Az OTrT 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következõ szabályokat kell alkalmazni:)
„e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási
egységbe sorolható,”
(3) Az OTrT 1/1. számú melléklet „1. Gyorsforgalmi utak” táblázata elsõ sorának helyébe a következõ sor lép:
„M0:

9. §

Budaörs – Budakeszi – Remeteszõlõs térsége – Solymár – Pilisborosjenõ – Üröm – Budakalász –
Szigetmonostor – Budapest, IV. ker. – Dunakeszi – Budapest, XV. ker. – Fót – Csömör – Budapest, XVI. ker.
– Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest, XVII. ker. – Ecser – Üllõ – Vecsés – Gyál – Budapest, XXIII. ker. –
Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest, XXII. ker. – Diósd – Törökbálint – Biatorbágy – Budaörs
(az M2 és M1 közötti déli és keleti szakasz a TEN- T hálózat része)”

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 5. §-a a következõ
t) ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„t) területcsere: olyan területrendezési hatósági eljárás, amely lehetõséget biztosít a településrendezési eszköz
módosítása során arra, hogy a településszerkezeti tervben a visszavonttal megegyezõ területi kiterjedésû új
beépítésre szánt területet lehessen máshol kijelölni.”
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(1) A Tftv. 23/D. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezetében, a kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezetében,
a magterület övezetében, az ökológiai folyosó övezetében és az erdõtelepítésre alkalmas terület övezetében, valamint
a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvény hatálya alá tartozó település közigazgatási határától
számított 200 méternél közelebbi területen a beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, továbbá a területcsere az
állami fõépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott térségi területfelhasználási engedélye alapján
történik.
(4) A térségi területfelhasználási engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a térségi területfelhasználási
kérelemben szereplõ javaslat nincs összhangban az elfogadott országos vagy az adott térségre vonatkozó
területrendezési terv elõírásaival.”
(2) A Tftv. 27. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„u) a 23/D. § (3) bekezdésében meghatározott övezetekben és esetekben a beépítésre szánt területek kivételes
kijelölésére, valamint a területcserére vonatkozó területrendezési hatósági eljárás részletes szabályait;”

11. §

A BATrT 11. § (2) bekezdésében a „3/1–10. jelû” szövegrész helyébe a „3/1–22. jelû” szöveg lép.

12. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez
„1/2. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez

Országos és térségi jelentõségû mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
1. Közlekedési hálózatok és egyedi építmények
1.1. Gyorsforgalmi utak
A

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

M0

B

OTrT szerint
M1, M3, M4, M5, M7 fõvárosi bevezetõ (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai
OTrT szerint
Solymár – Pilisvörösvár – Pilisszántó – OTrT szerint
Százhalombatta térsége – Zsámbék – Tinnye – OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
Vecsés és Ecser – Maglód és Üllõ – OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint

M1
M10
M11
M2
M3
M31
M4
M5
M6
M7

1.2. Fõutak
1.2.1. A fõúthálózat elemei
A

1.
2.
3.
4.

1. sz. fõút
2. sz. fõút
3. sz. fõút
4. sz. fõút

B

OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5. sz. fõút
6. sz. fõút
7. sz. fõút
10. sz. fõút
11. sz. fõút
31. sz. fõút
51. sz. fõút
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OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
OTrT szerint
M1, M3, M4, M5, M7 fõvárosi bevezetõ fõút besorolású szakaszai
Budapest egyéb fõútjai

1.2.2. Új fõúti kapcsolatok
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.

Budapest M0 – Ecser – Gyömrõ – Maglód – OTrT szerint
Gödöllõ 3. sz. fõút – Szada – Mogyoród – Veresegyház – Csomád – Õrbottyán – Vácrátót – Szõd –
Szõdliget – Vác – Duna-híd – Tahitótfalu – Kis-Duna-híd – 11. sz. fõút
(Szabadegyháza 62. sz. fõút – Adony – Ráckeve) – Délegyháza – (Dabas – Újhartyán)

1.2.3. Fõutak tervezett településelkerülõ szakaszai
A

1.
2.

B

3. sz. fõút
5. sz. fõút

Gödöllõ
Alsónémedi

1.3. Térségi mellékutak
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

Tárnok 7. sz. fõút – Herceghalom 1. sz. fõút
Csepel szigeti gerincút: Szigetszentmiklós – Szigethalom – Tököl
Dunakeszi – Csomád új fõút
Pilisvörösvár nyugati elkerülõ (M10 és 10. sz. fõút között)
Kistarcsa 3. sz. fõút – Pécel – Vecsés – Alsónémedi – Dunaharaszti 51. sz. fõút
Százhalombatta M11 – Duna-híd – Majosháza 51. sz. fõút – Délegyháza új fõút
Üröm M0 – Budakalász – Pomáz – Pilisszentkereszt – (Esztergom)
Pomáz – Szentendre – Pilisszentlászló – (Esztergom)

1.4. Hidak
1.4.1. Fõúton tervezett Duna-hidak
A

1.
2.
3.
4.

B

Közúti hidak

Vác
Budapest

C

új fõút
Albertfalvai híd
Aquincumi híd
Galvani úti híd

1.4.2. Térségi mellékúton lévõ Duna-hidak
1.4.2.1.
1.4.2.2.

Százhalombatta
Szentendre – Szigetmonostor

1.5. Vasútvonalak
1.5.1. Az országos vasúti törzshálózat elemei
A

1.

2.

Tervezett nagysebességû vasútvonalak

B

(OTrT szerint) – Biatorbágy – Törökbálint – Budaörs – Budapest
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér] – Vecsés – Üllõ –
Gyömrõ – (OTrT szerint)
(OTrT szerint) – Tárnok – Érd – Diósd – Budapest [Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülõtér] – Vecsés – Üllõ – Gyömrõ – (OTrT
szerint)
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A transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat részeként mûködõ országos
törzshálózati vasútvonalak

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Egyéb országos törzshálózati
vasútvonalak

Budapest – (Hegyeshalom – Ausztria)
Budapest – (Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr –
Horvátország)
Budapest – (Pécs)
Budapest – (Szob – Szlovákia)
Budapest – (Hatvan – Miskolc – Mezõzombor)
Budapest – (Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony –
Ukrajna)
Budapest – (Szolnok – Békéscsaba – Lökösháza – Románia)
Budapest – (Kelebia – Szerbia)
Budapest – (Esztergom)
Budapest – Vácrátót – Vác
(Galgamácsa) – Vácrátót
Budapest – (Lajosmizse – Kecskemét)
Budapesti körvasutak

1.5.1.1. Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei
1.

A transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat részeként mûködõ országos
törzshálózati vasútvonalakhoz
kapcsolódóan

A Budapestet délrõl elkerülõ vasútvonal: (OTrT szerint) –
Délegyháza – (Bugyi – OTrT szerint)

1.5.2. Vasúti mellékvonal
A

1.

vasúti mellékvonal

B

Vác – Balassagyarmat

1.6. A repülõterek besorolása
A

1.
2.
3.

B

Országos jelentõségû polgári repülõtér
Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér]
Kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré
Budaörs
fejleszthetõ repülõtér
Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári Tököl, Budakeszi–Farkashegy
célú repülõtér

1.7. Kerékpárút hálózat
1.7.1. Országos kerékpárút törzshálózat elemei
A

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1. Felsõ – Dunamente kerékpárút (6-os
jelû Euro Velo)

1.A: (Szlovákia és Ausztria – Rajka – OTrT szerint) – Visegrád –
Dunabogdány – Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre –
Budapest
1.C: (Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verõce) – Vác – Göd –
Dunakeszi – Budapest
3. Kelet – magyarországi kerékpárút
3.A: Budapest – Fót – Mogyoród – Szada – Gödöllõ –
(Zagyvaszántó – OTrT szerint)
6.Alsó – Dunamente kerékpárút (6-os jelû 6.A. Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavarsány –
Euro Velo)
Majosháza – (OTrT szerint)
6.B. Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szigethalom –
Dunavarsány
7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút
7. A: Budapest – Biatorbágy – (Etyek – OTrT szerint)

1.7.2. Térségi kerékpárút-hálózat elemei
1.7.2.1.
1.7.2.2.
1.7.2.3.

B

Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Pilisjászfalu – (Dorog)
Tahitótfalu – Szõdliget – Szada
Gödöllõ – Pécel – Maglód
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Budapest – Maglód – Gyömrõ – (Sülysáp)
Maglód – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – Dunaharaszti
Budapest – Gyál – (Újlengyel)
Érd – Törökbálint – Budaörs
Biatorbágy – Telki – Perbál – Piliscsaba

1.8. Kikötõk
1.8.1. Nemzetközi és országos jelentõségû közforgalmú kikötõk
1.8.1.1.

Dunán

Budapest [Csepel]

1.8.2. Határkikötõ
1.8.2.1.

Dunán

Budapest [Nemzetközi Hajóállomás]

1.8.3. Térségi közforgalmú kikötõ
1.8.3.1.
1.8.3.2.
1.8.3.3.

Dunán

Budapest [Újpest Északi Öböl]
Budapest
Budapest [Nagytétény]

1.8.4. Személyforgalmi kikötõ
1.8.4.1.

Dunán

Budapest [Lágymányosi-híd és Északi Összekötõ vasúti híd
között]

1.9. Kompátkelõhely
1.9.1.

Tököl

1.10. Térségi jelentõségû P+R parkolók
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.10.6.
1.10.7.
1.10.8.
1.10.9.
1.10.10.
1.10.11.
1.10.12.
1.10.13.
1.10.14.
1.10.15.
1.10.16.
1.10.17.
1.10.18.
1.10.19.
1.10.20.

Budaörs
Budapest [III. kerület]
Budapest [XI. kerület]
Budapest [XII. kerület]
Budapest [XIV. kerület]
Budapest [XV. kerület]
Budapest [XIX. kerület]
Budapest [XXI. kerület]
Budapest [XXII. kerület]
Budapest [XXIII. kerület]
Erdõkertes
Érd
Gödöllõ
Herceghalom
Pilisvörösvár
Solymár
Szentendre
Tárnok
Veresegyház
Vác

1.11. Logisztikai központok
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.

Budapest [ Budapesti Intermodális Logisztikai Központ]
Budapest [Csepel]
Budapest [Nagytétény]
Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér] térsége
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2. Energiaellátást biztosító hálózatok
2.1. Egyéb erõmûvek és kiserõmûvek
2.1.1. Egyéb erõmûvek
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.

Budapest [IV. ker.]
Budapest [XI. ker.]
Budapest [XVIII. ker.]
Budapest [XXI. ker.]
Százhalombatta térsége

2.1.2. Kiserõmûvek
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.

Budapest [III. ker.]
Budapest [XI. ker.]
Budapest [XIV. ker.]
Budapest [XV. ker.]
Budapest [XVII. ker.]
Budapest [XV. ker.]
Gödöllõ

2.2. A villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat távvezeték elemei
2.2.1. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.1.7.

(Albertirsa) – Göd
(Albertirsa) – Martonvásár
(Bicske) – Pomáz – Göd
Göd – (országhatár – Szlovákia)
Göd – (Sajószöged)
Gödöllõ – (Albertirsa) – Göd távvezeték felhasítási pontja
(Martonvásár) – (Gyõr)

2.2.2. 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.2.2.6.
2.2.2.7.
2.2.2.8.

Budapest – (Detk)
Göd – Budapest
Ócsa – Budapest
(Oroszlány) – Százhalombatta
Százhalombatta – Budapest
Százhalombatta – (Dunaújváros)
Százhalombatta – (Martonvásár)
Százhalombatta – Ócsa

2.2.3. Az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.3.7.
2.2.3.8.
2.2.3.9.

Budapest [Kelenföldi Erõmû] – Százhalombatta
Budapest [Kispesti Erõmû] – Budapest [Kõbánya] – Budapest [Pestlõrinc]
Budapest [Kõbánya] – Budapest [Zugló]
Budapest [Népliget] – Budapest [Albertfalva]
Budapest [Népliget] – Budapest [Kõbánya]
Budapest [Soroksár] – Dunaújváros
Budapest [Soroksár] – Százhalombatta
Budapest [Népliget] – Budapest [Kispesti Erõmû]
Ócsa – Budapest [Csepeli Erõmû] – Budapest [Csepel Gyártelep]

2.2.4. Térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat
2.2.4.1.
2.2.4.2.

(Albertirsa) – Budapest [Soroksár]
Budaörs – Budapest [É-Budai Erõmû] – (Bicske) felhasítási pontja
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2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.4.6.
2.2.4.7.
2.2.4.8.
2.2.4.9.
2.2.4.10.
2.2.4.11.
2.2.4.12.
2.2.4.13.
2.2.4.14.
2.2.4.15.
2.2.4.16.
2.2.4.17.
2.2.4.18.
2.2.4.19.
2.2.4.20.
2.2.4.21.
2.2.4.22.
2.2.4.23.
2.2.4.24.
2.2.4.25.
2.2.4.26.
2.2.4.27.
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Budapest [Angyalföld] – Budapest [Zugló]
Budapest [É-Budai Erõmû] – (Bicske)
Budapest [Pesthidegkút] – Budapest [É-Budai Erõmû] – (Bicske) felhasítási pontja
Budapest [Pestlõrinc] – Budapest [Soroksár]
Budapest [Virányos] – Budapest [É-Budai Erõmû] – (Bicske) felhasítási pontja
Budapest [É-Budai Erõmû] – Budapest [Újpesti Erõmû]
Budapest [É-Budai Erõmû] – Göd
Budapest [Kõbánya] – Gödöllõ
Budapest [Soroksár] – Budapest [Kõbánya]
Budapest [Újpesti Erõmû] – Budapest [Angyalföldi alállomás]
Budapest [Újpesti Erõmû] – Göd
Budapest [Békásmegyer] – Budapest [É-Budai Erõmû] – Göd felhasítási pontja
Budapest [Kelenföld] – Budapest [Lágymányos]
Budapest [Kelenföld erõmû] – Budapest [Albertfalva]
Budapest [Csepel] – Budapest [Népliget] – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
Budapest [Zugló] – Budapest [Újpalota]
Szigetszentmiklós – Budapest [Soroksár] – Százhalombatta felhasítási pontja
Fót – Göd
Göd – Vác
Göd – (Rétság)
Vác – Göd – (Rétság) felhasítási pontja
Gödöllõ – (Lõrinci)
Budapest [XXII. ker.] – Százhalombatta – Budapest felhasítási pontja
Érd – Százhalombatta – Budapest felhasítási pontja
Üllõ – (Albertirsa) – Budapest [Soroksár] felhasítási pontja

2.3. Szénhidrogén szállítóvezetékek
2.3.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.1.7.
2.3.1.8.
2.3.1.9.
2.3.1.10.
2.3.1.11.
2.3.1.12.
2.3.1.13.
2.3.1.14.

(Ausztria – országhatár – Gyõr ) – Pilisvörösvár – Dunakeszi – (Zsámbok)
(Battonya – Algyõ – Városföld) – Százhalombatta
(Kápolnásnyék) – Vecsés
Százhalombatta – Budapest
Százhalombatta – (Hetes – Berzence – országhatár – Horvátország)
Százhalombatta – (Kápolnásnyék)
Százhalombatta – Rajka – országhatár – (Szlovákia)
(Szlovákia – országhatár) – Vecsés – Százhalombatta
(Tiszaújváros) – Százhalombatta
(Ukrajna – országhatár – Fényeslitke – Tiszaújváros) – Százhalombatta
(Ukrajna – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Füzesabony – Szolnok) – Százhalombatta
(Ukrajna – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaújváros – Zsámbok) – Vecsés – Százhalombatta
(Városföld) – Százhalombatta – Pilisvörösvár – (Gyõr)
(Városföld – Adony) – Százhalombatta

2.3.2. Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.2.8.
2.3.2.9.

(Algyõ) – Vecsés
Budapest [Albertfalva] – Budapest [Gazdagrét]
Érd – Százhalombatta – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
Gödöllõ – Vecsés – Vác felhasítási pontja
Kisoroszi – (Ausztria – országhatár – Gyõr) – Pilisvörösvár – Dunakeszi – (Zsámbok) felhasítási pontja
Pilisvörösvár – Budapest [II. ker.]
Pilisvörösvár – Pilisszentkereszt
(Rétság) – Vácrátót – Vecsés – Vác felhasítási pontja
Százhalombatta – (Kápolnásnyék)
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2.3.2.10.
2.3.2.11.
2.3.2.12.
2.3.2.13.
2.3.2.14.
2.3.2.15.
2.3.2.16.
2.3.2.17.
2.3.2.18.
2.3.2.19.
2.3.2.20.
2.3.2.21.
2.3.2.22.
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Százhalombatta – Vecsés
Százhalombatta – Vecsés – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér]
Tököl – Vecsés – Gyál – Budapest [Csepel] felhasítási pontja
(Városföld) – Százhalombatta
Vecsés – (Balassagyarmat)
Vecsés – Gyál – Budapest [Csepel]
Vecsés – Gyömrõ – (Monor)
Vecsés – (Hajdúszoboszló)
Vecsés – Üllõ – (Újhartyán)
Vecsés – Vác
Veresegyház – Vecsés – Vác felhasítási pontja
Zsámbék – Százhalombatta – Budapest [Albertfalva] felhasítási pontja
Zsámbék – Tinnye
”

2. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez
„1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez

Területi mérleg

Település

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Budapest

Alsónémedi

Biatorbágy

Budajenõ

Budakalász

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
hagyományosan vidéki települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

35841,42
1446,30

68,25
2,75

10238,93
2054,92
1311,70
1620,28
1220,75
281,13
3383,93
20,97
1328,05
1131,35
1707,25
17,65
226,19
232,50
6,04

19,50
3,91
2,50
3,09
24,88
5,73
68,96
0,43
30,11
25,65
38,71
0,40
5,13
18,72
0,49

605,03
397,19
1,04
679,87
423,18
316,41
4,07
93,15

48,72
31,98
0,08
44,83
27,90
20,86
0,27
6,14
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Település

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Budakeszi

Budaörs

Csobánka

Csomád

Csömör

Csörög

Délegyháza

Diósd

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Dunabogdány

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

•
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Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

915,42
2183,53
572,42
39,90
1493,72
718,25
146,25
229,43
2,84

24,67
58,84
15,42
1,08
63,34
30,46
6,20
10,08
0,12

1325,70
384,65
314,83
18,36
133,40
736,49
343,34
23,98
690,18
1015,44
485,95
12,30
66,03
148,98
18,69

58,25
16,90
13,83
0,81
10,78
59,53
27,75
1,94
30,41
44,74
21,41
0,54
2,91
29,56
3,71

104,82
231,54
449,43
22,85

20,80
45,94
17,71
0,90

186,61
1604,97
273,95
531,58
16,52

7,35
63,24
10,79
92,50
2,87

5,16

0,90

12,36
8,84
0,24
286,24
0,71

2,15
1,54
0,04
11,23
0,03

1280,10
834,39
148,36

50,20
32,72
5,82
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Település

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Ecser

Erdõkertes

Érd

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
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Felsõpakony

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

1243,60
243,63

42,64
8,35

306,39
966,67
110,54
13,38
32,45
1444,92
76,16

10,50
33,14
3,79
0,46
1,11
46,50
2,45

563,36
576,97
184,03
41,38
220,51
881,72
120,68

18,13
18,57
5,92
1,33
7,10
39,18
5,36

420,87
390,11
59,94
42,11
335,30
907,86
113,88
216,14
73,07
516,52
19,62
39,05
3683,42
22,48

18,70
17,33
2,66
1,87
14,90
69,25
8,69
16,49
5,57
89,80
3,41
6,79
60,84
0,37

31,38

0,52

383,43
1808,98
6,52
117,83
299,47
694,76
537,68

6,33
29,88
0,11
1,95
19,55
45,35
35,10
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Település

106.
107.

Fót

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Göd

Gödöllõ

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Gyál

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Gyömrõ

Halásztelek

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

•
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Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

1281,37
6,76

34,26
0,18

45,15

1,21

1183,04
1222,42
1,84
998,00
7,86

31,63
32,68
0,05
44,90
0,35

633,24
395,87
70,03
117,95
1915,27
52,02

28,49
17,81
3,15
5,31
30,94
0,84

125,84

2,03

2951,18
973,65
13,32
61,67
98,18
1444,12
7,74

47,67
15,73
0,22
1,00
1,59
57,90
0,31

156,02

6,25

412,46
409,47
41,69
22,86
845,78
38,85

16,54
16,42
1,67
0,92
31,91
1,47

321,35
1364,98
70,13
9,04
524,05
75,21
150,04
116,01

12,13
51,51
2,65
0,34
60,56
8,69
17,34
13,41
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Település

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
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Herceghalom

Isaszeg

Kerepes

Kisoroszi

Kistarcsa

Leányfalu

Maglód

Majosháza

Mogyoród

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

334,65
63,68

45,63
8,68

105,26
224,52
5,22
849,10
10,45

14,35
30,62
0,71
15,48
0,19

3621,89
839,24
34,80
128,74
742,86
11,18

66,04
15,30
0,63
2,35
30,85
0,46

745,18
858,42
49,96
141,91
244,51
425,99
73,76
207,04
525,05
59,78
516,05
332,75
1100,35
40,93
61,32
900,08
36,16

30,95
35,65
2,08
12,98
22,37
38,97
6,75
18,94
47,69
5,43
46,88
21,67
71,67
2,67
3,99
40,26
1,62

340,49
958,72
305,37
130,99
669,88
35,51
815,91
1246,07
936,24
222,70
227,03

15,23
42,89
26,75
11,47
58,67
3,11
23,66
36,14
27,15
6,46
6,58
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Település

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Nagykovácsi

Nagytarcsa

Ócsa

Õrbottyán

Páty

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Pécel

Perbál

Pilisborosjenõ

Piliscsaba

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

•
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Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

460,54
6,03

16,67
0,22

1994,06
295,16
7,22
389,67
100,78
646,24
58,82
18,40
1573,91
2530,89
3645,75
413,32
791,57
4,70

72,17
10,68
0,26
32,10
8,30
53,24
4,85
1,52
19,28
31,00
44,66
5,06
28,95
0,17

853,98
1067,72
16,73
813,19
8,74

31,23
39,04
0,61
20,70
0,22

114,83

2,92

1317,68
1669,93
4,96
1016,15
16,30

33,53
42,50
0,13
23,29
0,37

858,87
2438,67
33,29
1,78
344,30
871,61
956,09
391,83
307,50
408,03
208,97
0,75
628,70
12,23

19,68
55,89
0,76
0,07
13,42
33,97
37,27
15,27
33,23
44,10
22,59
0,08
24,61
0,48

1577,90
336,31

61,75
13,16
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Település

227.
228.

Pilisjászfalu

229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pilisvörösvár

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Pomáz

256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
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Pócsmegyer

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

182,01
7,91

26,15
1,14

16,14

2,32

322,74
167,23
115,56
2,04

46,37
24,03
7,25
0,13

944,35
531,88
0,23
176,87
8,09

59,24
33,37
0,01
21,79
1,00

510,02
116,67
252,05
1281,90
185,71
91,06
1491,46
192,81
700,27
28,69

62,84
14,37
14,66
74,54
10,80
5,13
84,01
10,86
28,84
1,18

44,30

1,82

591,32
1034,90
2,27
26,69
986,65
26,05

24,35
42,62
0,09
1,10
20,11
0,53

22,64

0,46

2419,21
1450,34
0,74
308,82
359,62
427,52
209,26

49,32
29,56
0,02
23,66
27,55
32,75
16,03
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Település

264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

Pusztazámor

Remeteszõlõs

Solymár

Sóskút

278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

Szada

Százhalombatta

Szentendre

296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

Szigethalom

Térségi területfelhasználási kategóriák

hagyományosan vidéki települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
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Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

197,71
61,98

21,30
6,68

102,06
474,12
92,52
84,09
176,66
31,76
699,42
547,97
534,12
3,95
450,34
37,42

10,99
51,07
9,97
28,75
60,39
10,86
39,17
30,69
29,91
0,22
16,27
1,35

59,91

2,16

483,19
1558,25
125,41
53,55
869,67
316,55
404,98
72,21
4,38
1415,24
46,38

17,46
56,29
4,53
1,93
52,14
18,98
24,28
4,33
0,26
50,43
1,65

303,10
722,04
39,99
279,49
1537,56
17,90

10,80
25,73
1,43
9,96
35,09
0,41

105,69

2,41

1680,27
583,72
13,80
234,25
208,26
660,63
180,71
35,92
31,25

38,35
13,32
0,31
5,35
4,75
72,72
19,89
3,95
3,44
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Település

306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
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Szigetmonostor

Szigetszentmiklós

Szõd

Szõdliget

Tahitótfalu

Taksony

Tárnok

Telki

Tinnye

Térségi területfelhasználási kategóriák

hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
hagyományosan vidéki települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
hagyományosan vidéki települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
hagyományosan vidéki települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
vízgazdálkodási térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

325,22
1044,09
522,75
458,67
2526,53
130,88
1526,15
36,31
351,61
474,00
26,66

13,83
44,42
22,24
19,51
55,27
2,86
33,38
0,79
7,69
30,08
1,69

608,22
466,88
252,09
16,97

38,60
29,63
34,46
2,32

250,06
156,17
2,25
54,00
320,88
157,99
51,65

34,18
21,35
0,31
7,38
8,19
4,03
1,32

1523,88
1480,66
385,26
619,96
378,59
760,02
226,36
96,30
778,03
11,61

38,87
37,77
9,83
29,79
18,19
36,52
10,88
4,63
32,96
0,49

92,33
1464,10
14,37
254,96
49,83

3,91
62,03
0,61
24,35
4,76

493,99
248,08
413,19
166,48
819,79
206,36
4,41

47,19
23,70
25,66
10,34
50,91
12,82
0,27
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Település

350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

Tök

Tököl

Törökbálint

Üllõ

Üröm

Vác

375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.

Vácrátót

Vecsés

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
különleges rendeltetésû térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

•
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Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

369,74
242,32
1859,06
1,83
837,54
452,06
1982,69
241,04
334,56
1458,20
379,09
993,53
74,26
35,08
1457,31
117,78

14,95
9,80
75,18
0,07
21,77
11,75
51,53
6,26
8,69
49,60
12,89
33,79
2,53
1,19
30,28
2,45

1274,86
1772,66
190,12
302,67
9,24

26,49
36,83
3,95
45,50
1,39

78,79
274,47
1713,54
36,90

11,85
41,26
27,83
0,60

127,85

2,08

2004,89
1967,49
14,75
292,53
279,73
27,71

32,56
31,95
0,24
4,75
15,55
1,54

977,02
514,98
1712,98
7,76

54,30
28,62
47,36
0,21

61,82

1,71

583,68
736,34
514,63

16,14
20,36
14,23
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390.
391.

Veresegyház

392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
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Visegrád

Zsámbék

404.
405.

Térségi területfelhasználási kategóriák

városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
nagy kiterjedésû zöldterületi települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési
térség
erdõgazdálkodási térség
mezõgazdasági térség

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
(%)

1275,05
10,18

44,60
0,36

41,26

1,44

1168,19
301,17
3,97
58,81
153,23
72,52

40,86
10,54
0,14
2,06
4,61
2,18

2778,63
56,89
264,48
735,25
601,94

83,55
1,71
7,95
21,84
17,88

265,54
1764,03

7,89
52,40
”

3. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez*
[2. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez]

* A törvény 3. melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában a „2011. évi LXXXVIII. törvény 3–4. melléklete” hivatkozás alatt található.
A melléklet ezen része a jelen közlöny 22500. oldalát képezi.
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22501

4. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez*
[3. számú (térképi) melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez]

* A törvény 4. melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában a „2011. évi LXXXVIII. törvény 3–4. melléklete” hivatkozás alatt található.
A melléklet ezen része a jelen közlöny 22502–22517. oldalait képezi.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 20/2011. (VII. 5.) BM rendelete
a tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl,
a mûködési területrõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl
szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 7., 8. és
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladata- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

A tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a mûködési területrõl,
valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti az R.
a) 1. mellékletébe foglalt táblázat „ÖT” oszlopának „Bajna (Komárom-Esztergom megye)” mezõje, valamint
„Pontszámok” oszlopának „375” mezõje,
b) 3. melléklet 1.b) táblázata 1. szervezési kategóriájának „Bajna” sora.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 20/2011. (VII. 5.) BM rendelethez
Az R. 5. melléklet XI. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„XI. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Önkéntes tûzoltóság:
1. ÁCS
Elsõdleges mûködési körzet:
Ács
Bana
Bábolna
Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
2. ESZTERGOM
Elsõdleges mûködési körzet:
Csolnok
Dág
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Dorog
Dömös
Esztergom
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Piliscsév
Pilismarót
Piliscsaba (Pest megye)
Pilisjászfalu (Pest megye)
Tinnye (Pest megye)
Úny
Önkéntes tûzoltóság:
3. KISBÉR
Elsõdleges mûködési körzet:
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskethely
Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
4. KOMÁROM
Elsõdleges mûködési körzet:
Almásfüzitõ
Dunaalmás
Komárom
Mocsa
Naszály
Neszmély
Önkéntes tûzoltóság:
5. NAGYIGMÁND
Elsõdleges mûködési körzet:
Csém
Csép
Kisigmánd
Kocs
Nagyigmánd
Szákszend
Tárkány
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Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
6. NYERGESÚJFALU
Elsõdleges mûködési körzet:
Annavölgy
Bajna
Bajót
Epöl
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Sárisáp
Süttõ
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Önkéntes tûzoltóság:
7. OROSZLÁNY
Elsõdleges mûködési körzet:
Bokod
Dad
Kecskéd
Oroszlány
Hivatásos önkormányzati tûzoltóság:
8. TATABÁNYA
Elsõdleges mûködési körzet:
Baj
Dunaszentmiklós
Gyermely
Héreg
Kömlõd
Környe
Szárliget
Szomód
Szomor
Tardos
Tarján
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna
Szár (Fejér megye)
Komárom-Esztergom megye hivatásos önkormányzati tûzoltóságainak segítségnyújtási mûködési körzete:
Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye
Pest megye
Veszprém megye
hivatásos önkormányzati és önkéntes tûzoltóságainak és az FTP elsõdleges mûködési körzete.”
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2. melléklet a 20/2011. (VII. 5.) BM rendelethez
Az R. 6. melléklet I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I. BUDAPEST
Elsõdleges mûködési körzet:
1. BALASSAGYARMAT Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság (a továbbiakban: HÖT) (Nógrád megye)
Balassagyarmat
Bánk
Becske
Bercel
Bokor
Borsosberény
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókõ
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
Kutasó
Ludányhalászi
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Õrhalom
Patak
Patvarc
Pusztaberki
Rétság
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
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Szente
Szécsény
Szügy
Terény
Tereske
Tolmács
Varsány
2. BICSKE ÖT (Fejér megye)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Újbarok
Vértesboglár
Herceghalom (Pest megye)
Tök (Pest megye)
Zsámbék (Pest megye)
3. FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Budapest, továbbá
Budajenõ
Budakeszi
Csömör
Dunakeszi
Ecser
Felsõpakony
Fót
Gyál
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Pécel
Perbál
Pilisborosjenõ
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Üröm
4. DABAS HÖT (Pest megye)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
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Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
5. DUNAÚJVÁROS HÖT (Fejér megye)
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza
6. ESZTERGOM HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Esztergom
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Piliscsév
Pilismarót
Piliscsaba (Pest megye)
Pilisjászfalu (Pest megye)
Tinnye (Pest megye)
Úny
7. ÉRD HÖT (Pest megye)
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
Érd
Páty
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
Ercsi (Fejér megye)
Martonvásár (Fejér megye)
Ráckeresztúr (Fejér megye)

22523

22524

MAGYAR KÖZLÖNY

8. GÖDÖLLÕ HÖT (Pest megye)
Aszód
Bag
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Szada
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok
9. GYÖNGYÖS HÖT (Heves megye)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Parádsasvár
Pálosvörösmart
Rózsaszentmárton
Szücsi
Vécs
Visonta
10. HATVAN HÖT (Heves megye)
Apc
Boldog
Csány
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Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Zagyvaszántó
Bér (Nógrád megye)
Buják (Nógrád megye)
Egyházasdengeleg (Nógrád megye)
Erdõkürt (Nógrád megye)
Erdõtarcsa (Nógrád megye)
Héhalom (Nógrád megye)
Kálló (Nógrád megye)
Kisbágyon (Nógrád megye)
Palotás (Nógrád megye)
Szirák (Nógrád megye)
Vanyarc (Nógrád megye)
Galgahévíz (Pest megye)
Kartal (Pest megye)
Tura (Pest megye)
Verseg (Pest megye)
11. KALOCSA HÖT (Bács-Kiskun megye)
Apostag
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Géderlak
Harta
Solt
Ordas
Újtelek
12. KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kiskun megye)
Dunatetétlen
13. KUNSZENTMIKLÓS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Dunavecse
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szalkszentmárton
Tass
Apaj (Pest megye)
14. LAJOSMIZSE ÖT (Bács-Kiskun megye)
Felsõlajos
Ladánybene
Lajosmizse
Táborfalva (Pest megye)
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15. MONOR HÖT (Pest megye)
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés
16. NAGYKÁTA HÖT (Pest megye)
Tápióság
Tápiószecsõ
Tóalmás
Kóka
17. NYERGESÚJFALU HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Annavölgy
Bajót
Bajna
Epöl
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Sárisáp
Süttõ
Tát
Tokod
Tokodaltáró
18. PÁSZTÓ ÖT (Nógrád megye)
Alsótold
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Felsõtold
Garáb
Jobbágyi
Kozárd
Mátraszõlõs
Mátraverebély
Pásztó
Sámsonháza
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Szarvasgede
Szurdokpüspöki
Tar
19. POMÁZ ÖT (Pest megye)
Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz
20. RÁCKEVE ÖT (Pest megye)
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
21. SALGÓTARJÁN HÖT (Nógrád megye)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Endrefalva
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Kisbárkány
Litke
Lucfalva
Magyargéc
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Nógrádmegyer
Piliny
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Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szécsényfelfalu
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
Ivád (Heves megye)
Mátraballa (Heves megye)
22. SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kiskun megye)
Fülöpszállás
Kunadacs
Soltszentimre
Szabadszállás
Újsolt
23. SZENTENDRE HÖT (Pest megye)
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
24. SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fejér megye)
Aba
Csákvár
Gánt
Gárdony
Kápolnásnyék
Lovasberény
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Seregélyes
Sukoró
Velence
Vereb
Vértesacsa
Zichyújfalu
25. SZIGETSZENTMIKLÓS HÖT (Pest megye)
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
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Halásztelek
Majosháza
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl
26. TATABÁNYA HÖT (Komárom-Esztergom megye)
Héreg
Gyermely
Szárliget
Szomor
Tardos
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna
Szár (Fejér megye)
27. VÁC HÖT (Pest megye)
Acsa
Csomád
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Göd
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Márianosztra
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Verõce
Zebegény
Alsópetény (Nógrád megye)
Berkenye (Nógrád megye)
Diósjenõ (Nógrád megye)
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Felsõpetény (Nógrád megye)
Keszeg (Nógrád megye)
Legénd (Nógrád megye)
Nézsa (Nógrád megye)
Nógrád (Nógrád megye)
Nõtincs (Nógrád megye)
Õsagárd (Nógrád megye)
Szendehely (Nógrád megye)
28. VÁL ÖT (Fejér megye)
Baracska
Gyúró
Kajászó
Tabajd
Tordas
Vál
29. VÁMOSMIKOLA ÖT (Pest megye)
Bernecebaráti
Kemence
Perõcsény
Tésa
Nagybörzsöny
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Letkés
Vámosmikola
Segítségnyújtási mûködési körzet:
Gyõr
Miskolc
Pécs
Szeged
Szolnok
Veszprém
Mûszaki Mentõ Bázisok elsõdleges mûködési körzete.”
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A honvédelmi miniszter 6/2011. (VII. 5.) 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 a) pont ac) alpontjában, a katonai és rendvédelmi
felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) és
g) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdésének i) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (9) bekezdésében 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 – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a kiküldött az (1) bekezdés szerinti kiküldetést teljesít, a részére folyósítandó külföldi napidíj összege az 52. §
szerint meghatározott külföldi napidíjnak a 25%-a.”

2. §

(1) Az R. 52. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A külföldi napidíj összegét)
„b) az a) pontban nem szereplõ honvédségi szervezeteknél foglalkoztatottak tekintetében az egybefüggõ 5 napot
elérõ külföldi tartózkodás esetén a 4. számú melléklet,”
(2) Az R. 52. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A külföldi napidíj összegét)
„c) az a) pontban nem szereplõ honvédségi szervezeteknél foglalkoztatottak tekintetében egybefüggõ 5 napot el nem
érõ külföldi tartózkodás esetén az a) pont alapján kell megállapítani.”

3. §

(1) Az R. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiküldött részére legfeljebb az utazás megkezdése elõtt nyolc munkanappal külföldi napidíj-elõleget, valamint
az ideiglenes külföldi szolgálattal kapcsolatosan elszámolható összegek megelõlegezésére utazási elõleget kell
folyósítani.”
(2) Az R. 62. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiküldött az általa felvett külföldi napidíj-elõleg és utazási elõleg összegével az ideiglenes külföldi szolgálatból
történõ hazatéréstõl számított nyolc munkanapon belül – az anyagi felelõsség jogszabályokban foglalt
következményei mellett – köteles elszámolni. A külföldi napidíj-elõleg felhasználását nem kell igazolni, az elõleggel
való elszámolást az 52. § (5) bekezdése, illetve a ténylegesen külföldön töltött idõtartam figyelembe vételével kell
végrehajtani.”
(3) Az R. 62. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2)–(5) bekezdésekben meghatározott határidõktõl való eltérést indokolt esetben a HM hatáskörrel rendelkezõ
helyettes államtitkára engedélyezhet.”

4. §

Az R. 74. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek 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 szóló 6/2011. (VII. 5.) HM rendelettel megállapított rendelkezéseit 2011. június 1-jétõl kell
alkalmazni azzal, hogy a hatálybalépés napján már folyamatban lévõ ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ
kiküldöttek esetében az ideiglenes külföldi szolgálat befejezéséig a rendelet hatálybalépése elõtti szabályok szerinti
külföldi napidíj nem csökkenhet.”
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5. §

(1) Az R.
a) 52. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a) és c) pontja”;
b) 53. § a) pontjában az „52. § (4) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „52. § (4) bekezdés a) és c) pontja”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R. 43. §-a.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. október 1-jén hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 25/2011. (VII. 5.) NGM rendelete
a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának
részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen
munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § d), i) és m) pontjai szerinti feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:
1. §

A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes
szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„5. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhónapról az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására elõírt
hónapot követõ második hónap utolsó napja. Tárgyhónap alatt minden esetben a foglalkoztató havi bevallása és
abban teljesített adatszolgáltatása kezdõ és záró idõpontja közötti idõtartamot kell érteni. Az adatszolgáltatásokat az
állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.”

2. §

Az R. 2. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–3. és 5. pontjai szerinti, az MPA kezelõje részére teljesítendõ adatszolgáltatás
alapját képezõ adatokból, az e rendelet szerint teljesített valamennyi adatszolgáltatás idõpontjakor érvényes részletes
kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az állami adóhatóság által kezelt adatbázisban tárolt adatok alapján,
kártyatulajdonosonként és foglalkoztatónként, személyazonosításra alkalmas módon tartalmazza az alábbi adatokat:
a) kártyatulajdonos adóazonosító jele,
b) kártyatulajdonos neve,
c) kártya típusa,
d) foglalkoztató adószáma,
e) foglalkoztató neve, elnevezése,
f) foglalkoztató illetékessége (külön-külön a Közép-magyarországi régióba és a többi régióba tartozó munkáltatók szerinti
csoportosításban, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága illetékességébe tartozó
munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba, vagy a konvergencia régiókba soroltan),
g) a foglalkoztatás adott hónapjában, valamint a kártyatípushoz tartozó összes érvényes
– kedvezményes járulékalap összege,
– a kedvezmény nélkül számított közteher kötelezettség összege,
– a járulékkedvezmény figyelembevétele nélkül, illetve a járulékkedvezmény figyelembevételével kiszámított
kötelezettség különbözetének összege,
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– a különbözetbõl az Ny. Alapot megilletõ összeg, az E. Alapot megilletõ összeg, illetve az MPA-t megilletõ összeg,
– a járulékkedvezmény igénybevételének hónapjáról szóló, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás azonosító
adatai,
– a járulékkedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés, adóhatósági javítás, megállapítás összege,
– a járulékkedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés azonosító adatai, az adóhatósági javítás,
megállapítás azonosító adatai,
h) a kártyatulajdonoshoz kapcsolódóan az egyes foglalkoztatóknál igénybe vett, önellenõrzéssel, adóhatósági
javítással, megállapítással felülírt járulékkedvezmény összesített összege,
i) az MPA kezelõje részére teljesített adatszolgáltatásban szereplõ adatok érvényességének idõpontja.
Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra, annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi
aktus által ellenõrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében az állami adóhatóságnál betekinthet. A kimutatás
adatairól másolat sem elektronikus formában, sem papíralapon nem készíthetõ. ”
3. §

Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 40/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) „Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” és a „Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek” jogcím-csoport „Felkészítést végzõ
sportszakemberek támogatása” jogcímhez tartozó elõirányzatból nyújtott támogatások tekintetében – figyelemmel
a 35. §-ban foglaltakra – a támogatások felhasználásáról való döntésre jogosult személy a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke (a továbbiakban: MOB elnöke).”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A versenyzõk és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek közvetlen központi költségvetési támogatásként
Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, olimpiai járadékot, valamint egyszeri
eredményességi támogatást kaphatnak, amelyeket a MOB közvetlenül folyósít az arra jogosultak részére.”

3. §

(1) Az R. 35. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A miniszter a „Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése” elõirányzat terhére – a MOB-on keresztül –
az alábbi célokat támogatja:]
„e) egyszeri eredményességi támogatás az (5) bekezdésben meghatározott eredmények után.”
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(2) Az R. 35. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egyszeri eredményességi támogatásban részesülnek:
a) a Tajpeiben (Tajvan), 2009. szeptember 5–15. között rendezett XXI. Nyári Siketlimpián;
b) a Nyíregyházán, 2006. szeptember 8–17. között rendezett 15. Siketek és Nagyothallók Sakk-csapat Olimpiáján;
c) a St. Gallenben (Svájc), 2008. július 19–31. között rendezett 14. Siketek Egyéni Sakkolimpiáján, valamint
d) az Estorilban (Portugália), 2010. június 3–13. között rendezett Siketek 16. Sakkolimpiáján
érmes és pontszerzõ helyezést elért siket sportolók, a felkészítésükben közremûködött sportszakemberek.
A támogatás legfeljebb öt százaléka a támogatás kifizetésével összefüggésben felmerült közremûködõi költségek
támogatására fordítható.”
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) és r) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetõ gyógyszerekrõl szóló
10/1995. (II. 24.) NM rendelet hatályon kívül helyezése
1. §

Hatályát veszti a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetõ gyógyszerekrõl szóló 10/1995.
(II. 24.) NM rendelet.

2. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
2. §

(1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet)
a) 2/A. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 2/A. § (3) bekezdésében és 4. § (4) bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg,
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2/A. § (5) bekezdés a) pontjában, (8) és (9) bekezdésében, 3. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében,
9. § (2) és (6) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 15. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 6. számú
mellékletében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
2/A. § (5) bekezdés a) pontjában, 3. § (5) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 6. számú mellékletében az „az
OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
2/A. § (7) és (12) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
4. § (6) bekezdésében az „OGYI-tól” szövegrész helyébe a „GYEMSZI-tõl” szöveg,
7. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében és 5. számú mellékletében az „OGYI” szövegrész helyébe
a „GYEMSZI” szöveg,
3. számú melléklet II. pontjában, 4. számú melléklet II. pontjában, 5. számú melléklet II. pontjában az „az Országos
Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg,
3. számú melléklet III. pontjában, 4. számú melléklet III. pontjában, 5. számú melléklet III. pontjában az
„az Országos Gyógyszerészeti Intézetet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézetet” szöveg,
6. számú mellékletében az „Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe a „Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg, az „az Országos Gyógyszerészeti Intézettõl”
szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézettõl” szöveg

lép.
(2) A 44/2004. ESZCSM rendelet 3. § (7) és (8) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg lép.
3. §

Hatályát veszti a 44/2004. ESZCSM rendelet 21/A. § (4) bekezdése.

3. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §

(1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM R.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) felszabadítás: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az a tevékenység, amely során
a gyógyszer minõségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezõ szervezet minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személye által kibocsátott felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minõségi – bizonylat alapján
a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban:
nagykereskedõ) minõségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye értékelte és megállapította, hogy a termék
aa) az elõírt minõségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy
ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kiadott forgalomba hozatali
engedélynek
megfelel;”
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) minõségi bizonylat: a gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy aláírásával,
bélyegzõjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a gyógyszeranyag milyen gyógyszerminõségi
követelménynek (gyógyszerkönyv vagy más egyértelmûen azonosítható elõirat) felel meg, és amely számszerûen
tartalmazza legalább a mennyiségi vizsgálatok eredményét;
e) helyes gyártási gyakorlat (GMP): a gyógyszergyártás során irányadó, az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott
nemzetközi szabályrendszer;
f) párhuzamos import (parallel import): a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
(a továbbiakban: GYEMSZI) által forgalomba hozatalra engedélyezett emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszernek, vagy
annak az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ változatának Magyarországra történõ szállítása az EGT
olyan tagállamából, ahol a gyógyszer szintén rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel;”
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(3) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) párhuzamos importõr: párhuzamos import engedéllyel rendelkezõ, a párhuzamos importtal behozni kívánt,
Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének
jogosultjától, vagy az általa megbízott importõrtõl független, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet, amely a párhuzamos import engedéllyel rendelkezõ gyógyszert importálja;”
(4) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) párhuzamos import engedély: a GYEMSZI által a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer
behozatalára kiadott egyedi engedély;
k) átcsomagolás: minden olyan mûvelet, amely a gyógyszer elsõdleges csomagolását megtartva az eredeti kiszerelés,
címkeszöveg vagy betegtájékoztató megváltoztatását eredményezi abból a célból, hogy azok megfeleljenek
a Magyarországon hatályos forgalomba hozatali engedélynek;
l) felszabadítási bizonylat: a gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy aláírásával,
bélyegzõjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a gyógyszer a forgalomba hozatali
engedélyben elõírt gyógyszerminõségnek megfelel;”
(5) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdése a következõ m) és n) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) helyes nagykereskedelmi gyakorlat (GDP): a nagykereskedelmi tevékenység folytatása során irányadó nemzetközi
szabályrendszer;
n) párhuzamos importtevékenység: gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által,
adott gyógyszer behozatala céljából kiadott párhuzamos import engedély birtokában végzett tevékenység.”
5. §

(1) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A nagykereskedõ a nagykereskedelmi tevékenysége során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak olyan
gazdálkodó szervezettõl szerezhet be gyógyszert, amely rendelkezik
a) az adott gyógyszer elõállítására vonatkozó gyártási engedéllyel,
b) az EGT tagállamon kívülrõl származó gyógyszer gyártási tételének felszabadítására feljogosító gyártási engedéllyel
vagy
c) gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.
(2) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek EGT tagállamokon kívülrõl történõ behozatala esetén – a saját
felhasználás céljából történõ behozatal, illetve az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott
esetek kivételével – a szabad forgalomba bocsátáskor a vámhatóság meggyõzõdik arról, hogy az importõr rendelkezik
az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott gyógyszergyártási engedéllyel.”
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek EGT tagállamokon kívüli országba irányuló kivitele esetén – a saját
felhasználás céljából történõ kivitel, illetve az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott esetek
kivételével – a kiviteli ellenõrzéskor a vámhatóság meggyõzõdik arról, hogy az exportõr rendelkezik az egészségügyért
felelõs miniszter rendeletében meghatározott gyógyszer-nagykereskedelmi vagy gyógyszergyártási engedéllyel.”
(3) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nagykereskedõ gyógyszertártól csak az igazoltan általa kiszállított gyógyszert veheti vissza.
(6) Ha a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaság ellen felszámolási vagy csõdeljárás indul, – a csõdeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett – a nagykereskedõ a gyógyszer
gyártására vagy gyógyszer nagykereskedelmi forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezõ által kiszállított
gyógyszert visszaveheti.”

6. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély)
kiadását az 1. számú mellékletben meghatározott gyógyszercsoportra vagy gyógyszercsoportokra lehet kérni.”
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7. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmet a GYEMSZI-hez kell benyújtani. a kérelemnek tartalmaznia kell
a) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok 1. számú melléklet szerinti megnevezését,
megjelölve azt is, ha a kérelmezõ különleges tárolási hõmérsékletet igénylõ gyógyszereket kíván forgalmazni;
b) a telephely vagy telephelyek címét, pontosan megnevezve a létesítményeket, ahol a kérelmezõ a nagykereskedelmi
tevékenységet folytatni kívánja;
c) a beérkezett gyógyszerek minõségértékelését és felszabadítását végzõ minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személy – több telephely esetén személyek – nevét;
d) a beérkezett gyógyszerek minõségértékelését és felszabadítását végzõ minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személy szakképesítését igazoló oklevél másolatát, munkaköri leírását, szakmai gyakorlatának
igazolását;
e) a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét;
f) a mûködés tervezett ügyrendjét, ennek keretében:
fa) a szakmai dokumentálás módját,
fb) a minõségbiztosítás rendjét,
fc) az érvényes eljárás utasítások listáját,
fd) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztés végrehajtásának módját,
fe) a be- és kiszállítás, továbbá a termékvisszavétel módját,
ff) a telephely üzemidejét,
g) a technikai felszereltség leírását;
h) a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephely és létesítmény alaprajzát;
i) a kivonás végrehajtásához használt elektronikus levélcímet;
j) a nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó felelõsségbiztosítási szerzõdés másolatát.”

8. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A nagykereskedõ a tevékenységét legfeljebb egy évig szüneteltetheti. a nagykereskedõ a szünetelés tényérõl
– a szüneteltetés idõtartamának megjelölésével – annak megkezdését megelõzõen legalább 30 nappal köteles
értesíteni a GYEMSZI-t.
(2) A nagykereskedõ haladéktalanul köteles bejelenteni a GYEMSZI-nek, ha az 5. § (1) bekezdés e) pontjában, f) pont
ff) alpontjában és i) pontjában felsoroltakban, valamint ha a nagykereskedõ nevében vagy székhelyének címében
változás történik.
(3) A tevékenységi engedély módosítását kell kérelmezni
a) új telephely létesítése,
b) meglévõ telephelyen új raktár építése,
c) meglévõ alapterület bõvítése,
d) a beérkezett gyógyszerek minõségértékelését és felszabadítását végzõ minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személy változása,
e) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok változása
esetén.
(4) A GYEMSZI a kiadott, a módosított, továbbá a visszavont tevékenységi engedélyekrõl, valamint a nagykereskedelmi
tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérõl haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot és az EGT
tagállamokat.
(5) A GYEMSZI a kiadott, a módosított, továbbá a visszavont tevékenységi engedélyekrõl, valamint a nagykereskedelmi
tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérõl nyilvántartást vezet, amelynek személyes adatot nem tartalmazó
részét a honlapján közzéteszi.”

9. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyógyszerraktár teljes üzemideje alatt minden telephelyen legalább egy minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személynek rendelkezésre kell állnia.”
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10. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A nagykereskedelmi tevékenységen belül a gyógyszerminõsítés (ideértve a beérkezett gyógyszerek
felszabadítását is), továbbá a tárolás és a forgalomból való kivonás a minõségbiztosítás érdekében meghatalmazott
személy felügyelete mellett történik.
(2) A minõségbiztosítás érdekében meghatalmazott személy
a) jelen van minden gyógyszerszállítmány érkezésekor;
b) személyesen végzi el vagy felügyeli a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereknek a 2. számú melléklet
szerinti
ba) organoleptikus vizsgálatát,
bb) beérkezéskor történõ felszabadítását,
bc) a sérült csomagolási egységek elkülönítésével kapcsolatos tevékenységeket;
c) felügyeli a gyógyszeranyagok tájékoztató vizsgálatát;
d) felelõs a GyT. 17. §-a szerinti, a nagykereskedõre vonatkozó kötelezettség teljesítéséért.”

11. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nagykereskedõ gondoskodik
a) az általa forgalmazott gyógyszerek és gyógyszeranyagok
aa) minõség-ellenõrzésérõl, illetve minõségtanúsításáról, továbbá az ezekkel összefüggõ számítástechnikai rendszer
mûködtetésérõl;
ab) vizsgálatához szükséges minõség-ellenõrzõ laboratórium rendelkezésre állásáról;
b) a megrendelõk részére szakmai információ biztosításáról;
c) a 2. számú melléklet 10.1. pontja szerinti nyilvántartások vezetésérõl;
d) az általa forgalmazott gyógyszer minõségi, illetve felszabadítási bizonylatának – a gyógyszer felhasználhatósági
határidejét követõ egy évig történõ – megõrzésérõl;
e) az általa nem megfelelõ minõségûnek ítélt forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer hibájának és gyártási
számának a GYEMSZI számára történõ jelentésérõl;
f) az általa forgalmazott nem megfelelõ minõségû gyógyszer vagy gyógyszeranyag forgalmazásának leállításáról és
a GYEMSZI számára történõ bejelentésérõl;
g) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztésének elrendelését követõen a gyártási tétel
összegyûjtésének végrehajtásáról;
h) a selejt megsemmisítésérõl és annak nyilvántartásáról;
i) raktári ügyrend elkészítésérõl.”

12. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A párhuzamos importõr a behozatali szándékáról a behozatalt megelõzõ 30 nappal köteles értesíteni a behozni
kívánt gyógyszer Magyarországra érvényes forgalomba hozatali engedélyének jogosultját.”

13. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A párhuzamos importengedély iránti kérelmet a GYEMSZI-hez kell benyújtani. a kérelemnek tartalmaznia kell
a) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer adatait:
aa) a származási tagállam megnevezését,
ab) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer megnevezését, forgalomba hozatali engedélyének számát
a származási tagállamban,
ac) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét a származási
tagállamban,
ad) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélye jogosultjának nevét (cégnevét),
székhelye címét a származási tagállamban (ha az az elõzõtõl különbözik);
b) a párhuzamos import engedély által érintett, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ
gyógyszer adatait:
ba) megnevezését, nyilvántartási számát,
bb) gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét,
bc) Magyarországra érvényes forgalomba hozatali engedélye jogosultjának nevét (cégnevét), székhelye címét (ha az
az elõzõtõl különbözik);
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c) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer betegtájékoztatóját és címkeszövegét a származási tagállamban
és azok hiteles magyar nyelvû fordítását;
d) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvû betegtájékoztatójának tervezetét;
e) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvû címkeszövegének tervezetét;
f) ha a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer átcsomagolásra kerül, – a 14. §-ban foglaltaknak megfelelõen –
a párhuzamos importõr gyártási engedélyének számát és
fa) – Magyarországon történõ átcsomagolás esetén – a Magyarországon átcsomagolást végzõ megbízott gyártási
engedélyének számát és a párhuzamos importõr és megbízottja között az átcsomagolásra kötött szerzõdés másolatát,
vagy
fb) – külföldön történõ átcsomagolás esetén – a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bizonylatot;
g) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer minden hatáserõsségébõl a legkisebb csomagolási egység egy
mintáját;
h) arra irányuló nyilatkozatot, hogy a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerrel kapcsolatos minõségi
hibajelentési, mellékhatás-bejelentési és a származási országban kiadott forgalomba hozatali engedély
módosításra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz.”
14. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A párhuzamos importengedély annak kiadásától számított 5 évig hatályos.”

15. §

Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. §

(1) Az 53/2004. ESZCSM R.
a) 1. § (2) bekezdésében a „gyógyszerekkel párhuzamos import tevékenységet e jogszabály elõírásai szerint
folytathat” szövegrész helyébe a „gyógyszerek párhuzamos importját e rendelet elõírásai szerint folytathatja”
szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében,
18. § (1) és (2) bekezdésében, 20/A. §-ában, 1. számú melléklet felvezetõ mondatában és 1. számú melléklet
2. pontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében és 1. számú melléklet 1. pontjában a „gyógyszerkészítmények” szövegrész helyébe
a „gyógyszerek” szöveg,
d) 5. § (3) bekezdésében, 19. §-ában és 19/A. § (1) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI”
szöveg,
e) 14. § (1) bekezdésében a „gyógyszerkészítményt” szövegrész helyébe a „gyógyszert” szöveg,
a „gyógyszerkészítmény” szövegrész helyébe „gyógyszer” szöveg,
f) 19/A. § (1) bekezdésében a „GyT. 17. § (4) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „GyT. 17. § (3) bekezdése
szerint” szöveg
lép.
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (1) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg lép.

17. §

(1) Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (1) bekezdésében az „átcsomagolási” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM R.
a) 2. § (2) bekezdés g) és i) pontja,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 13. §-a és
d) 15. § (3) bekezdése.

4. A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és
tárolásának rendjérõl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása
18. §

A fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,
egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005.
(X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM R.) 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) Ellenõrzött szer közforgalmú és közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet is végzõ intézeti
gyógyszertárban forgalmazható.”
19. §

(1) A 43/2005. EüM R. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ellenõrzött szerek rendelésénél az orvos a vényen)
„a) a készítmény hatáserõsségét arab számmal és kézírással történõ rendelés esetén betûvel,”
(tünteti fel.)
(2) A 43/2005. EüM R. 3. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A rendelt mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az adagolási egységre számítva megegyezzen valamelyik
forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységben lévõ adagok számával vagy a legkisebb csomagolási
egységben lévõ adagoknak egész számú többszöröse legyen.”

20. §

A 43/2005. EüM R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A háziorvos a betegnek legfeljebb 30 napra, a 10. § (2) bekezdésében foglalt esetben pedig legfeljebb 90
napra elegendõ mennyiségben írhat fel ellenõrzött szert.”

21. §

A 43/2005. EüM R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiadott ellenõrzött szer átvételét a gyógyszer átvevõje a vényen aláírásával és a személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével igazolja.”

22. §

(1) A 43/2005. EüM R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az ellenõrzött szerrel történõ kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának
idõtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendõ mennyiségû ellenõrzött
szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden ellenõrzött
szerre külön igazolást kell kiállítani. Ellenõrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a beteg nem vihet ki az országból.
(2) Ellenõrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig
terjedõ utazási idõtartamra a beteg kezeléséhez elegendõ mennyiségû ellenõrzött szert saját felhasználási céllal az
országból kivinni csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)
nyilvántartásba vételét követõen lehet. a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg, annak igazolásául az EEKH a háziorvos
által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésõbb a 3/B. számú
melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz megérkezését követõ 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek.
a háziorvos az ellenõrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”
(2) A 43/2005. EüM R. 10. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy
a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendõ mennyiségû ellenõrzött szer egy
vényen történõ felírása és az ellenõrzött szer személyes poggyászban történõ kivitelének jóváhagyása végett az
EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.
(5) Ha ellenõrzött szerrel történõ kezelés alatt álló személy lép be Magyarország területére, a személyes poggyászában
behozható ellenõrzött szer mennyisége nem haladhatja meg a 3 napos kezelésre elegendõ mennyiséget
a kezelõorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában.
(6) Ellenõrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt és 3 naptól legfeljebb 90 napig terjedõ
idõtartamra elegendõ mennyiségû ellenõrzött szert saját felhasználási céllal Magyarországra kizárólag a kiindulási
országban illetékes hatóság igazolásával lehet behozni. Az igazolást az utazó köteles a rendõrség, illetve a vámhatóság
ellenõrzése során bemutatni.
(7) Külföldi személy az országban tartózkodás ideje alatti ellenõrzött szerrel történõ kezelésének biztosítása céljából
a tartózkodási hely szerint területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvost keresi fel, aki õt szükség esetén
szakorvoshoz irányítja.
(8) Az R. 1. számú melléklete szerinti K3, P3, P4 besorolású gyógyszerek Magyarországról történõ kiviteléhez vagy
Magyarországra történõ behozatalához csak abban az esetben szükséges igazolás, ha a kezelés alatt álló személy
30 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig terjedõ idõtartamra a kezeléséhez elegendõ mennyiségû gyógyszert
kíván kivinni vagy behozni. Az igazolás kiállítására a (2), illetve a (6) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”
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(1) A 43/2005. EüM R. a 2. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.
(2) A 43/2005. EüM R. a 3. melléklet szerinti 3/B. számú melléklettel egészül ki.
A 43/2005. EüM R.
a) 1. § l) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésben az „a kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszereket” szövegrész
helyébe az „az ellenõrzött szereket” szöveg,
c) 3. § (8) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
d) 9. § (2) bekezdésében a „nyomtatványt” szövegrész helyébe a „dokumentumot” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében az „a nyomtatványon” szövegrész helyébe az „az EEKH megrendelõn” szöveg,
f) 9. § (3) bekezdésében az „a nyomtatvány” szövegrész helyébe az „Az EEKH megrendelõ” szöveg,
g) 11. § (4) bekezdésében és 16. § (5) bekezdésében az „a nyomtatványon” szövegrész helyébe az „Az EEKH
megrendelõn” szöveg,
h) 11. § (4) bekezdésében az „a nyomtatvány” szövegrész helyébe az „Az EEKH megrendelõ” szöveg,
i) 26. § (1) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg
lép.
(1) Hatályát veszti a 43/2005. EüM R. 1. § b) pontjában az „és fiókgyógyszertári” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 43/2005. EüM R. 5. § (2) bekezdése, 10. § (3) bekezdése és 3. számú melléklete.

5. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM
rendelet módosítása
26. §

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 45. § (8) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a gyógyszerek forgalombahozatali engedélye feltételeinek módosítása tekintetében a 2001/82/EK és a 2001/83/EK
irányelvek módosításáról szóló 2009. június 18-i 2009/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

27. §

(1) Az 52/2005. EüM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 1. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 7/A. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés f) pontjában, 11. § (6) és
(8) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (5) és (8) bekezdésében, 18. § (1),
(3)–(5) és (7)–(9) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26.
§ (3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (1), (3), (4) és (7) bekezdésében, 36. § (1)
és (2) bekezdésében, 37. § (6), (10) és (11) bekezdésében, 37/A. §-ában, 39. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében,
valamint 43. § (2) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
c) 5. § (4) bekezdésében és 38. § c) pontjában az „az OGYI-val” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-vel” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 13. § (1)
bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 18/A. §-ában, 19. § (3)
bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1), (3) és
(5) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 31. § (2) és (4) bekezdésében, 33. § (4) és
(6) bekezdésében, 35. § (2) és (5) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 39/A. § (2)
bekezdésében, 41. §-ában és 43. § (1) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
e) 7. § (4) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében,
valamint 38. § c) pontjában az „az OGYI-t” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg,
f) 7. § (4) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében az „az OGYI köteles” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI köteles”
szöveg,
g) 7. § (8) bekezdésében az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,
h) 15. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében és 38. § d) pontjában az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az
„a GYEMSZI-hez” szöveg,
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i)
j)

21. § (1) és (2) bekezdésében az „az OGYI által” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI által” szöveg,
21. § (1) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, valamint 37. § (3), (7), (9), (11) és (14)
bekezdésében az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
k) 27. § (2) bekezdésében a „kapcsolatban az OGYI” szövegrész helyébe a „kapcsolatban a GYEMSZI” szöveg,
l) 29. § (1) és (2) bekezdésében az „az OGYI tudomására” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI tudomására” szöveg, az
„az OGYI az” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI az” szöveg,
m) 30. § (2) bekezdésében az „az OGYI bármikor” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI bármikor” szöveg,
n) 30. § (8) bekezdésében és 32. § (1) bekezdésében az „az OGYI-tól” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-tõl” szöveg,
o) 37. § (7) bekezdésében az „az OGYI a” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI a” szöveg,
p) 37. § (11) bekezdésében az „az OGYI az” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI az” szöveg
lép.
(2) Az 52/2005. EüM rendelet 15. § (3) és (6) bekezdésében, 24. § (3) és (4) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 35. § (4)
bekezdésében és 39. § (5) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg lép.
(3) Az 52/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet
a) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.1. pont a) alpontjában az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az
„a GYEMSZI-hez” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
b) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.1. pont c) alpontjában az „Az OGYI-nak” szövegrész helyébe az
„a GYEMSZI-nek” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
c) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.2. pont c) alpontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az
„a GYEMSZI” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg
lép.
(4) Az 52/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet
a) „BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK” (11) bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrészek helyébe az
„a GYEMSZI-hez” szöveg,
b) 1. RÉSZ 3. FEJEZET 3.2. pont (5) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg
lép.
28. §

Hatályát veszti az 52/2005. EüM rendelet 43/A. §-a.

6. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és
nyilvántartási rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása
29. §

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet)
a) 8. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 16. § e) pontjában, 18. § (11) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az
„a GYEMSZI” szöveg
lép.

30. §

Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet 18. § (14) bekezdése és 37. § (4) bekezdése.

7. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása
31. §

(1) A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezõen készletben tartandó termékekrõl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM
rendelet (a továbbiakban: 2/2008. EüM R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]
„a) a – 4. § 1. pontjában meghatározott gyógyszerek kivételével – Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), illetve az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett
emberi felhasználásra szánt gyógyszerek;”
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(2) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]
„d) a gyógyászati célra engedélyezett, a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben, illetve Európai Gyógyszerkönyvben
(a továbbiakban együtt: Gyógyszerkönyv) szereplõ gyógyszeranyagok;”
(3) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]
„f) az orvosi vényen rendelt egyedi összetételû (magisztrális) gyógyszerek és a gyógyszertár labornaplójának
„Gyógyszertári manuális” mellékletében szereplõ saját elõállítású magisztrális készítmények;”
(4) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –]
„g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek.”
(5) A 2/2008. EüM R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Fiókgyógyszertárban az (1) bekezdés a) pontja és a 4. § 1. pontja szerinti gyógyszerek, az (1) bekezdés b)
pontja szerinti anyagok és készítmények, az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti gyógyszerek felhasználásra kész
kiszerelésben, az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek, valamint a 4. § szerinti termékek forgalmazhatók.”
(6) A 2/2008. EüM R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kézigyógyszertárban az (1) bekezdés a) pontja és a 4. § 1. pontja szerinti, továbbá az (1) bekezdés e) pontja szerinti
gyógyszerek felhasználásra kész kiszerelésben, valamint az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek forgalmazhatók.”
32. §

A 2/2008. EüM R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók:
1. a GYEMSZI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra engedélyezett gyógyszerek,
2. az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet szerinti követelményeknek megfelelõ orvostechnikai eszközök,
valamint az in vitro diagnosztikai eszközökrõl szóló rendelet szerinti követelményeknek megfelelõ in vitro
diagnosztikai eszközök a 3. § (5) bekezdésében meghatározott diagnosztikumok kivételével,
3. a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök,
4. beteg- és csecsemõápolási, valamint szájápolási cikkek,
5. csecsemõ- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, csecsemõk és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek,
6. szoptatási kellékek,
7. orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, vegyszeroldatok,
8. gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok és készítmények,
9. fertõtlenítõszerek,
10. palackozott ivóvíz,
11. gyógyvizek,
12. gyógynövényteák,
13. a Gyógyszerkönyvben szereplõ növényi drogok,
14. az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó termékek,
15. anyatej-helyettesítõ, anyatej-kiegészítõ tápszerek,
16. vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsõlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorka,
17. intim higiénés termékek,
18. magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek,
19. külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel forgalomba hozatalra engedélyezett állatgyógyászati
készítmények és premixek,
20. emberen élõsködõ rovarok irtására, rovarcsípés megelõzésére és kezelésére szolgáló, forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkezõ külsõleges készítmények,
21. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt készítmények a parfümök, toalettvizek, kölnik,
a hajkezelõ és hajápoló termékek fõcsoportban a színezõk, festékek, világosítók, hullámosítók, kiegyenesítõk, fixálók,
tartós hullámhoz használandó termékek, fodrászati termékek (lotion, lakk, brillantin) kivételével,

22544

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 76. szám

22. kontaktlencse tárolásához és tisztításához szükséges oldatok, folyadékok, edények,
23. nyomdai vagy elektronikus úton elõállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal,
prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok,
brosúrák,
24. közegészségügyi vizsgálati tartályok.”
33. §

34. §

A 2/2008. EüM R.
a) 1. §-ában a „2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának p)–s) pontjaiban meghatározott” szövegrész helyébe a „2006. évi
XCVIII. törvény 3. § 16-19. pontjában meghatározott” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg
lép.
(1) Hatályát veszti a 2/2008. EüM R. 6. § (2) és (3) bekezdésében a „súlyponti” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 2/2008. EüM R. 2. § c), d) és e) pontja, valamint 3. § (3) bekezdése.

8. Záró rendelkezések
35. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez
1. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet 4.1. pontot megelõzõ 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A gyógyszereket a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben megadott, illetve a gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyben rögzített körülményeknek megfelelõen kell tárolni azért, hogy elkerülhetõ legyen a fény, a páratartalom
vagy a hõmérséklet által elõidézett minõségkárosodásuk. a hõmérsékletet naponta legalább kétszer kell ellenõrizni és
dokumentálni. a hõmérsékleti adatok dokumentumait rendszeresen felül kell vizsgálni, a mérõeszközöket hitelesíteni
kell.”
2. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. A gyógyszeranyagok esetében a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv Tájékoztató vizsgálatát, a gyógyszertári
gyógyszerkészítéshez felhasználható gyógyszeranyagokról szóló GYEMSZI közlemény szerinti tájékoztató vizsgálatot
vagy ezek hiányában a GYEMSZI által meghatározott külföldi gyógyszerkönyv szerint minõsített gyógyszeranyagok
esetében a külföldi gyógyszerkönyv által elõírt azonossági vizsgálatot minden esetben el kell végezni.”
3. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet
a) 3. és 13. pontjában a „gyógyszerkészítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg,
b) 8. pontjában a „lefoglalt” szövegrész helyébe a „felfüggesztett forgalmazású” szöveg,
c) 10.1. alpontjában az „olyan nyilvántartást kell vezetni” szövegrész helyébe az „olyan elektronikus nyilvántartást
kell vezetni” szöveg,
d) 15. pontjában a „meghatalmazott személy” szövegrész helyébe a „minõségbiztosítás érdekében meghatalmazott
személy” szöveg
lép.
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2. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez
„3/A. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek birtoklására
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára
Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing
narcotic drugs and/or psychotrop substances

Ország (Country)

Város (Town)

Dátum (Date)

A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor)
Név (Name)

Utónév (First name)

Telefon (Tel)

Cím (Address)
Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor):

Orvos bélyegzője (Doctor’s stamp)

Aláírás (Doctors’s signature)

B. Beteg (Patient)
Név (Name)

Utónév (First name)

Útlevél vagy személyi igazolvány száma
(No of passport or other identity document)

Születési hely (Place of birth)

Születési idő (Date of birth)

Nemzetiség (Nationality)

Nem (Sex)

Cím (Address)
Az utazás időtartama (Number of travel days)

Az utazás végcélja (célország)
(Country of destination)

C. Gyógyszer (Prescribed drug)
Készítmény neve (Trade name or special preparation)

Adagolási forma - darabszám (Dosage form - number
of units)

Hatóanyag nemzetközi megnevezése
(International name of the active substance)

A hatóanyag koncentrációja
(Concentration of the active substance)

Használati utasítás (Instruction for use)

A hatóanyag teljes mennyisége
(Total quantity of the active substance)

A rendelés időtartama – legfeljebb 90 nap
(Duration of prescription in days – maximum 90 days)
Megjegyzés (Remarks)

”
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3. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez
„3/B. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek birtoklására
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára
Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing
narcotic drugs and/or psychotrop substances

Ország (Country)

Város (Town)

Dátum (Date)

A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor)
Név (Name)

Utónév (First name)

Telefon (Tel)

Cím (Address)
Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor):

Orvos bélyegzője (Doctor’s stamp)

Aláírás (Doctors’s signature)

B. Beteg (Patient)
Név (Name)

Utónév (First name)

Útlevél vagy személyi igazolvány száma
(No of passport or other identity document)

Születési hely (Place of birth)

Születési idő (Date of birth)

Nemzetiség (Nationality)

Nem (Sex)

Cím (Address)
Az utazás időtartama (Number of travel days)

Az utazás végcélja (célország)
(Country of destination)
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C. Gyógyszer (Prescribed drug)
Készítmény neve (Trade name or special preparation)

Adagolási forma - darabszám (Dosage form - number
of units)

Hatóanyag nemzetközi megnevezése
(International name of the active substance)

A hatóanyag koncentrációja
(Concentration of the active substance)

Használati utasítás (Instruction for use)

A hatóanyag teljes mennyisége
(Total quantity of the active substance)

A rendelés időtartama – legfeljebb 90 nap
(Duration of prescription in days – maximum 90 days)
Megjegyzés (Remarks)

D. Nyilvántartásba vételt végző hatóság (Registring authority)
Név (Name)
Cím (Address)

Telefon (Tel)

Nyilvántartásba vételi szám (Registration number)
Hatósági bélyegző (Authority stamp)

Aláírás (Authority’s signature)

”

A nemzeti erõforrás miniszter 42/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami
feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pályázatokat az Intézethez kell benyújtani.”

2. §

A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapprogram kezelõ szerve az Intézet.
(2) Az Intézet az Alapprogram kezelésével összefüggõ feladatok tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõ és az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság jogutódja.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követõ negyedik napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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Jogegységi határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 1/2011. (VII. 5.) polgári jogegységi határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa a Legfelsõbb Bíróság Pfv.VIII. ítélkezõ
tanácsa által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot
Kártérítés iránti perben a kötelezettnek a kár bekövetkezése utáni elõ- vagy részteljesítéseit a bíróság – feltéve, hogy
a feleknek nincs az elszámolás módjára vonatkozóan eltérõ megállapodása – a jogosultnak a tárgyalás
berekesztésekor érvényes és hatályos rendelkezése, ennek hiányában a törvényben meghatározott sorrend szerint
köteles elszámolni akként, hogy a kötelezettség elõ- vagy részteljesítéssel már megszûnt összegét az ítéleti
marasztalás nem tartalmazhatja.

Indokolás
I.

A Legfelsõbb Bíróság Pfv.VIII. ítélkezõ tanácsa a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 29. § (1) bekezdés b) pontja és 29. § (2) bekezdése alapján jogegységi eljárást kezdeményezett,
mivel jogkérdésben el kívánt térni a Legfelsõbb Bíróság másik ítélkezõ tanácsának határozatától. A jogegységi
határozat meghozataláig a Pfv.VIII.21.630/2010. számon folyamatban levõ felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
Az indítvány megtételét az indokolta, hogy baleseti kártérítési perekben a Legfelsõbb Bíróság egyes ítélkezõ tanácsai
eltérõ gyakorlatot folytattak abban a kérdésben, hogy az ítélet meghozatalát megelõzõen eszközölt elõ- vagy
részteljesítést a bíróság köteles-e elszámolni vagy a bíróság a kötelezettet az ítélet rendelkezõ részében a teljes kár
megfizetésére kötelezi, feljogosítva (egyben kötelezve) a károsultat a károkozó elõ- vagy részteljesítéseinek
elszámolására.
Az egyik álláspont szerint a bíróság nem köteles, de nem is képes az elõteljesítések elszámolására. A kártérítési
kötelezettség – függetlenül attól, hogy a teljes kár esetleg több kárelembõl áll össze – egyetlen tartozásnak minõsül,
amelynek megfizetésére a Ptk. 293. §-a alkalmazható. A kártérítési kötelezettség egységességébõl fakad, hogy a
részszolgáltatás teljesítése nem szünteti meg magát a kártérítési jogviszonyt, a teljes kárkötelmet. A bíróság az
ítéletében azáltal, hogy a teljes kártérítési összeg megfizetésében marasztalja a károkozót, e teljes fennálló
kötelezettségrõl dönt azzal, hogy az ítéletet követõen rögzül a károkozó teljes és végleges fizetési kötelezettsége, amit
a feleknek el kell számolniuk. Amennyiben a kötelezett a jogosult teljesítés elszámolását vitatja, az ezzel kapcsolatos
igényét a végrehajtás korlátozása, illetve megszüntetése iránti perben érvényesítheti. E jogi álláspont szerint a bíróság
azon túlmenõen, hogy az elszámolásra nem köteles, nincs is abban a helyzetben, hogy az elszámolást az ítéletben
megejtse, mert az ítélet jogerõre emelkedésének idõpontját a bíróság elõre nem láthatja, részteljesítésre az ítélet
meghozatalát követõen is sor kerülhet, azaz a bíróság nem ismerheti azt az idõszakot, amely alatt az elõteljesítés a
kamatfizetés alapját csökkentené. (Legfelsõbb Bíróság Pfv.III.21.872/2008/4.; Pfv.III.22.013/2009/11.)
Ezzel szemben a másik jogi álláspont szerint a bíróság az ítélet hozatalakor nem csak képes, de köteles is a
részteljesítéseket a marasztalási összeg terhére elszámolni. Ez a jogi álláspont is elfogadja, hogy a tipikusan
pénzszolgáltatásként érvényesített kártérítési igény érvényesítése során a jogosult a részteljesítést is köteles
elfogadni, és azt sem vitatja, hogy a kárkötelem – még ha a teljes kár több kárelembõl tevõdik is össze – egyetlen
tartozásnak minõsül, amelynek elszámolására a Ptk. 293. §-a alkalmazandó. E jogi álláspont szerint azonban a
szolgáltatás részbeni teljesítése – a teljesített rész erejéig – megszünteti a kötelmet. A bíróság tehát akkor, ha
ítéletének rendelkezõ részében a teljes kártérítés összegét tüntetné fel marasztalási összegként, a részben már
megszûnt kötelezettség teljesítésére is kötelezné az alperest. Erre nincs lehetõség, ezért a bíróságnak az ítélet
indokolásában rögzített módon el kell végeznie az elszámolást, és a károkozót csak a fennmaradó rész tekintetében

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 76. szám

22549

marasztalhatja, míg a teljesített rész erejéig a keresetet – amennyiben a károsult azt fenntartotta – el kell utasítania.
Emellett a bíróság számára az ítélet meghozatalakor az elszámolás lehetõsége is adott, ugyanis a Ptk. 360. §
(1) bekezdése alapján a kártérítés a kár bekövetkeztekor nyomban esedékes és az elõ- vagy részteljesítés az
ítélethozatal idõpontjára tekintettel elszámolható. (Legfelsõbb Bíróság Pfv.VIII.21.504/2009/3.)
II.

A Legfõbb Ügyész írásban kifejtett állásfoglása szerint a Pp. 3. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a Pp. 213. § és 215. §-ai
alapján a bíróságnak erre irányuló kérelem esetén – ha kizáró anyagi jogi rendelkezés nincs és ha a szükséges adatok is
rendelkezésre állnak – eljárásjogi kötelezettsége a károkozó által eszközölt elõ- vagy részteljesítésnek a perben történõ
elszámolása.

III.

Az indítványban megjelölt jogkérdés elbírálásakor a jogegységi tanács az alábbiakat tartotta szem elõtt:
A Ptk. 360. § (1) bekezdés szerint a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes és a (2) bekezdés alapján
a kárért felelõs személy helyzetére a szerzõdés teljesítésében késedelmes kötelezettre irányadó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni. Erre tekintettel a Ptk. 355–359. §-ai alapján a károsult által pénzben követelt kártérítés
megítélésekor a Ptk.-nak a szerzõdés teljesítésével kapcsolatos szabályai, ezen belül a Ptk. 285. és 293. §-ai
megfelelõen alkalmazandóak. A Ptk. 285. §-a alapján, ha a szolgáltatás osztható, a jogosult részteljesítést is köteles
elfogadni, kivéve, ha a részteljesítést a szerzõdésben kizárta, vagy az lényeges érdekét sérti. A Ptk. 293. §-a szerint
pedig, ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég,
azt elsõsorban a költségre, azután a kamatra és végül a fõtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérõ rendelkezése
hatálytalan.
Jogalkalmazási problémát nyilvánvalóan nem vet fel az az eset, ha az egész tartozást nem fedezõ elõ- vagy
részteljesítés elszámolására vonatkozóan a felek megállapodtak, mert akkor a marasztalást, illetve az elszámolást
e szerzõdésnek megfelelõen kell a bíróságnak elvégeznie.
A Ptk. 293. §-a alapján a jogosult az elszámolási sorrendtõl a kötelezett javára eltérhet. Ha az ítélet hozatalát
megelõzõen a jogosult a Ptk. 293. §-ában meghatározott sorrendtõl eltérõ érvényes és hatályos igényt jelentett be,
úgy az elszámolást annak megfelelõen kell elvégezni.
A fentiek hiányában a bíróság az ítélet hozatalakor a Ptk. 293. §-a alapján köteles a károkozó által a károkozást
követõen (akár a per indítását megelõzõen, akár a per során) eszközölt elõ- vagy részteljesítéseket elszámolni és az
elszámolás eredményeként köteles a károkozót terhelõ marasztalási összeget (valamint a kamatfizetési kötelezettség
kezdõ idõpontját és mértékét) a rendelkezõ részben meghatározni. Csak az ilyen ítélet felel meg az egyértelmûség és
végrehajthatóság követelményeinek.
A jogegységi eljárást kezdeményezõ tanács jogi álláspontjával ellentétes ítéletek szerint az egységes kárkötelemre
tekintettel a részteljesítés a kárfelelõsséget nem szünteti meg, azaz miután a teljes kárfelelõsség fennáll, a bíróságnak a
károsult teljes kárában kell marasztalnia a károkozót. Ez a jogi álláspont azonban annyiban téves, hogy pénztartozás
esetén a Ptk. 285. §-a alapján eszközölt elõ- vagy részteljesítés – amit a jogosult köteles elfogadni, mert annak
visszautasítása a jogosultat a Ptk. 302. §-a alapján késedelembe ejtené – a teljesített rész erejéig a kötelezettséget
megszünteti. Az ítélet meghozatalakor tehát, amennyiben a kötelezett elõ- vagy részteljesítést eszközölt, a kötelezett
anyagi jogi felelõssége összegszerûségében már szükségképpen csökkent. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a
bíróság a kötelezettet olyan anyagi jogi tartozás megfizetésében marasztalná, amely már nem áll fenn.
Aggályos az a bírói gyakorlat, amely szerint a bíróság az elõ- vagy részteljesítés összegét figyelmen kívül hagyva az
ítéletben a teljes kár (tõke, költség, kamat stb.) megfizetésére kötelezi a károkozót, feljogosítva és kötelezve a
károsultat az ítélet jogerõre emelkedése és a teljesítési határidõ eltelte utáni elszámolásra azzal, hogy ennek vitatása
esetén a károkozó a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránt indított perben érvényesítheti a Ptk.
293. §-ának megfelelõ elszámolást. A Pp. 368. §-a szerint ugyanis a végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá esõ,
végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert – ítélet esetén – akkor lehet
indítani, ha a perben közölni kívánt tény akkor történt, amikor az már nem volt közölhetõ a végrehajtható okirat
kiállításának alapjául szolgáló határozat meghozatalát megelõzõ eljárásban. A végrehajtás megszüntetése vagy
korlátozása iránti perben a károkozó által közlendõ tény nyilvánvalóan csak az lehet, hogy már elõ-, illetve
részteljesítést eszközölt, amely csökkentette vagy megszüntette a fizetési kötelezettségét. A végrehajtás
megszüntetése vagy korlátozása iránt indítandó perben érvényesíthetõ releváns ténynek nem tekinthetõ, hogy a
károsult nem a Ptk. 293. §-ának megfelelõen számolt el, különösen akkor, ha az ítélet az elszámolás módjára
vonatkozóan kötelezõ rendelkezést nem tartalmazott. Miután a releváns tény, nevezetesen az, hogy az elõ- vagy
részteljesítés a tartozást részben vagy egészben megszüntette, a végrehajtható okirat alapjául szolgáló határozat
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meghozatalát megelõzõ eljárásban már közölhetõ volt – és általában a felek közölték is – úgy e tényre alapítottan
eredményes végrehajtás megszüntetése iránti per indítása kétséges. Ez is arra utal, hogy a bíróság nem marasztalhatja
a kötelezettet olyan tartozás megfizetésére, amely eredetileg ugyan terhelte, de idõ közben megszûnt vagy csökkent.
Ezen túlmenõen az az álláspont sem osztható, amely szerint a bíróság az ítélet hozatalakor nincs abban a helyzetben,
hogy elszámolja a kötelezett elõ- vagy részteljesítéseit és ehhez képest csökkentett összegben marasztalja a
károkozót.
A bíróság az ítélet hozatalakor a Ptk. 293. §-a szerint elvégzett elszámolás eredményeként az ítélethozatal idõpontjára
vonatkozóan a tõketartozás összege tekintetében ugyanúgy meg tudja határozni a még fennálló tartozást, mint az
ítélet jogerõre emelkedése és a teljesítési határidõ eltelte után a jogosult. Nincs tehát elvi és gyakorlati akadálya annak,
hogy a bíróság az ítélet hozatalakor fennálló fizetési kötelezettség összegét az elszámolás eredményeként
meghatározza és annak megfelelõen a károkozót csak a még ténylegesen fennálló kártérítés megfizetésére kötelezze.
IV.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §)
a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és a határozatát a Bszi. 32. §-ának (4) bekezdése alapján a Magyar
Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2011. június 27.
Dr. Wellmann György s. k.
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Mészáros Mátyás s. k.,

Dr. Török Judit s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Havasi Péter s. k.,

Dr. Puskás Péter s. k.,

bíró

bíró
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 124/2011. (VII. 5.) KE határozata
a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségének megerõsítésérõl
A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi rendes közgyûlésének a miniszterelnök útján tett elõterjesztésére – az Alkotmány
30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 13. §-ának
(1) bekezdése alapján – Pálinkás Józsefet, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében megerõsítem.
Budapest, 2011. június 22.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 29.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02658/2011.

A köztársasági elnök 125/2011. (VII. 5.) KE határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
lemondásra tekintettel
dr. Kõhalmi Attilát,
dr. Sándor Rolandot és
dr. Szabó Alízt
2011. június 30-ai hatállyal,
dr. Orosz Jánost
2011. augusztus 31-ei hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
Schneiderné dr. Makk Juditot és
dr. Szabó Juliannát
2011. november 30-ai hatállyal,
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dr. Csonkáné dr. Varga Margitot
2011. december 15-ei hatállyal,
dr. Bihary Béla Barnát
2011. december 30-ai hatállyal,
Bánhidi Istvánné dr.-t,
dr. Molnár Margitot,
dr. Szeremi Ferencet,
dr. Szereminé dr. Sike Gabriellát és
dr. Till Hildát
2011. december 31-ei hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem.
dr. Bencze Andreát,
dr. Daróczy Éva Máriát,
dr. Hajdu Csabát,
Hegedûsné dr. Turóczi Valériát,
Oláhné dr. Tóth Orsolyát,
dr. Sarudi Mártát,
dr. Sörös Lászlót,
dr. Szabó Andreát,
dr. Szegõ Mariannát,
dr. Szirmai Rékát és
dr. Turu Olgát
2011. július 1. napjától határozatlan idõtartamra,
dr. Bokros-Hóbor Tímeát,
dr. Dócs Attilát,
dr. Gottlieb Lászlót,
dr. Halász Krisztiánt,
Ságiné dr. Márkus Anettet,
dr. Snellenperger Judit Ildikót,
dr. Szabó Kornélia Rékát,
dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát és
dr. Vas Juditot
2011. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig terjedõ idõtartamra,
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2011. június 9.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03158/2011.
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A köztársasági elnök 126/2011. (VII. 5.) KE határozata
egyetemi tanár rektori megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. §-ának a) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára a Pannon Egyetemen
dr. Friedler Ferenc egyetemi tanárt
2011. július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2011. május 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 9.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/02807/2011.

A köztársasági elnök 127/2011. (VII. 5.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára
dr. Forrai Juditot, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát,
dr. Gáspár Csaba Lászlót, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola egyetemi docensét,
dr. Hubai Pétert, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát és
dr. Lukács Pétert, a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola fõiskolai tanárát
2011. július 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. június 16.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 20.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/03301/2011.
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A köztársasági elnök 128/2011. (VII. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–ausztrál kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Alexander John Brooking-nak, Ausztrália budapesti nagykövetének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 16.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 20.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03309/2011.

A köztársasági elnök 129/2011. (VII. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–horvát kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Ivan Bandiæ-nak, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 23.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 27.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03483/2011.
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A köztársasági elnök 130/2011. (VII. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a magyar–német kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Dorothee Janetzke Wenzel-nek, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 20.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 27.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03367/2011.

A köztársasági elnök 131/2011. (VII. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
a magyar költészet kiemelkedõ színvonalú angol fordításáért, népszerûsítéséért, az angolszász nyelvterületen való
elismertségének elõsegítéséért
Zollman Péter mûfordítónak, a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 21.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/03459/2011.
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A köztársasági elnök 132/2011. (VII. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
az autentikus cigány tánc- és zenemûvészet magas színvonalú mûveléséért és ápolásáért
Havasi Ibolya elõadómûvésznek,
a magyar és cigány népzene, valamint a klasszikus zene csaknem négy és fél évtizedes kiemelkedõ színvonalú és
kimagaslóan sikeres hazai és nemzetközi mûveléséért
Ökrös Oszkár elõadómûvésznek,
a dzsessz csaknem fél évszázados kiemelkedõ színvonalú és kimagaslóan sikeres hazai és nemzetközi mûveléséért,
a cigány dzsessz mûfajának létrehozásáért és a hazai dzsessz megteremtésében játszott úttörõ szerepéért
Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvésznek,
az ütõhangszeres dzsessz több mint hat évtizedes kiemelkedõ színvonalú és kimagaslóan sikeres hazai és nemzetközi
mûveléséért, valamint a magyar dzsesszkultúra tengerentúli megismertetéséért
Tommy Víg elõadómûvésznek, a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. június 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/03517/2011.

A köztársasági elnök 133/2011. (VII. 5.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Horváth Ferenc
dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. június 24-én megszüntetem és õt 2011. június 25-ei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.
Budapest, 2011. június 6.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. június 7.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03046/2011.
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A Kormány 1228/2011. (VII. 5.) Korm. határozata
a gyógyszeripari kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény 2012. évtõl hatályos
új rendszerének kidolgozásáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel
egyetértésben dolgozza ki a gyógyszeripari kutatás-fejlesztési ösztönzõ rendszer – a Konvergencia Programban meghatározott
költségvetési lehetõségek figyelembevételével kialakított – 2012. január 1-jétõl hatályos koncepcióját a támogatás mértékének és
– az Egészségbiztosítási Alapon kívüli – forrásának megjelölésével, valamint készítse elõ az annak végrehajtásához szükséges
jogszabály tervezet(ek)et.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2011. szeptember 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1229/2011. (VII. 5.) Korm. határozata
a 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló
1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ határozatot hozza:
1. A 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) melléklet 1. pont 32. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erõk esetleges átvonulásával járó NATO-gyakorlatok és kiképzési
rendezvények
A gyakorlat megnevezése

„32.

B239/11

NCSA 3 NSB DCM-E 2011 híradó és
informatikai gyakorlat

Felelõs

MH ÖHP

A gyakorlat
tervezett helye

NATOés EUtagállamok

A gyakorlat
tervezett
idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb]

I–IV. n. é.

50”

2. A Korm. határozat melléklet 2. pontja a következõ 49. sorral egészül ki:
[Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erõk részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon alapuló
gyakorlatok és kiképzések
A gyakorlat megnevezése

„49.

C254/11

magyar–svéd közös repülõ kiképzés
2011

Felelõs

MH ÖHP

A gyakorlat
tervezett helye

Magyarország

A gyakorlat
tervezett
idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb]

III–IV. n. é.

150”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

22558

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 76. szám

A Kormány 1230/2011. (VII. 5.) Korm. határozata
a TÁMOP 1.2.1. kiemelt projektben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedvezményezettként történõ
bevonásáról és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007–2008. és 2009–2010. évekre
vonatkozó akciótervének módosításáról
A Kormány
1. a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak az Európai Bizottság, valamint az Európai Számvevõszék által
lefolytatott audit jelentéstervezete alapján felhívja a nemzetgazdaságért felelõs minisztert, hogy gondoskodjon az
auditjelentésben elõírt adatszolgáltatás biztosításáról, a szükséges adatok lekérdezését biztosító, a bevallásoktól
elkülönült nyilvántartás feltételeinek megteremtésérõl és az ahhoz szükséges intézkedések megtételérõl;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. augusztus 31.
2. a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak az Európai Bizottság, valamint az Európai Számvevõszék által lefolytatott
audit jelentéstervezete alapján felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal kedvezményezettként történõ bevonásáról a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosítószámú projektbe,
melynek keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gondoskodik a projekt megvalósításához szükséges adatszolgáltatás
biztosításáról a projekt kezdetéig visszamenõleg úgy, hogy e feladat ellátásán felül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt egyéb
kötelezettség és felelõsség nem terheli, és pénzügyi elszámolási kötelezettsége kizárólag azon összeg tekintetében áll
fenn, amely összeg a program keretein belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által ellátott feladatok megvalósítása
keretében, a TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosítószámú kiemelt projektre elszámolásra került;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. július 15.
3. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007–2008. és 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervét a melléklet szerint
módosítja.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Melléklet az 1230/2011. (VII. 5.) Korm. határozathoz
II.

A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2009-2010)
Sorszám

1.2.1.

III.

Konstrukció neve

Projekt
kiválasztás
eljárása

Hátrányos
Kiemelt
helyzetûek
projekt
foglalkoztatását
ösztönzõ
járulékkedvezmények

Kedvezményezettek köre

MPA kezelõje,
Nemzeti Adóés Vámhivatal

Pályázatok,
kiemelt
projektek
kerete
(MrdFt)1

IH döntés
tervezett
összege
(MrdFt)*

23,5

Tám.
min.-max.
összege
(Ft)

Tám.
min.-max.
mértéke
(%)

Támogatandó
projektek
száma

23,5

Támogatás
formája

Nem
releváns

A támogatási konstrukciók bemutatása
(A keret összegek esetében a 2007–08-as akcióterv maradványkereteit nem foglalja magába. )
TÁMOP 1.2.1. Hátrányos helyzetûek foglalkoztatását ösztönzõ járulékkedvezmények
1. Összefoglaló adatok
Projekt kiválasztás
eljárása

Kiemelt projekt

1

Kedvezményezettek
köre

Pályázatok, kiemelt projektek
kerete (MrdFt)

MPA kezelõje,
Nemzeti Adóés Vámhivatal

Az összegek 260 Ft/euró árfolyamon szerepelnek.

2009

23,5

2010

IH döntés tervezett összege
(MrdFt)
2009

23,5

2010

2011/
2012

Tám.
Tám.
Támomin.-max. min.-max. gatandó
összege mértéke projektek
(MFt)
(%)
száma

Nem
100%
releváns

1

Támogatás
formája

v.n.t.t.

Alkalmazott
eljárás
(egyfordulós,
kétfordulós,
kiemelt,
közvetett)

kiemelt

15,7530

Támogatás
kerete
(kiemelt
projekt is)
(mrd Ft)

Kedvezményezettek
köre

Támogatás
min-max
összege
(mrd Ft)

100%

Támogatás
mértéke
(%)

2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007-2008)

MEGJELENT

MinĘsítés kódja

158 365 090
130 809 565
27 555 525

289 174 655

2007
(euró)

2008
(euró)

2007. III. negyedév

Konstrukció
indításának
idĘpontja
(év, hó)

2010. IV.
negyedév

Konstrukció
zárásának
idĘpontja
(év, hó)

2.7. A támogatási konstrukció
indításának és zárásának dátuma

o
o
o

229 449 149 384

Konstrukció teljes (7 éves)
kerete
(Ft)

Támogatott 1 projektre
1 projektre
projektek
jutó
jutó
várható
támogatás
támogatás
száma
min. összege max összege
(db)
(mrd Ft)
(mrd Ft)

158 365 090
130 809 565
27 555 525

925 198 183

Konstrukció teljes
(7 éves) kerete
(euro)
0
0
0
0

116 927 257

2007
(euró)

15,7530

15,7530

0

2007. III.
negyedév

0
0
0

126 610 161

2009
(euró)

2007
(euró)

0
0
0
0

19 163 574
15 829 112
3 334 462

34 992 686

2008
(euró)

31 438 008
25 967 795
5 470 213

57 405 803

2009
(euró)

2010. IV.
negyedév

A projekt
várható
befejezésének
idĘpontja

2008.02.14

A szerzĘdéskötés
idĘpontja

15,7000

A projekt
szerzĘdés
szerinti
összköltsége
(mrd Ft)

2012
(euró)

0
0
0
0

projektgazdaként az MPA,
Nemzeti Adó- és

Kedvezményezett neve

368 025
303 989
64 036

62 732 906

2011
(euró)

15,7000 Vámhivatal

A projekt
szerzĘdés szerinti
támogatásának
értéke (mrd Ft)

12 550 554
10 366 758
2 183 796

112 690 656

2010
(euró)

1.4. A prioritás ütemezése - kifizetés

3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek)

63 520 161
52 467 653
11 052 508

115 987 815

A projekt
várható
indításának
idĘpontja

0
0
0

2008
(euró)

1.3.2. A konstrukció ütemezése - szerzĘdéskötés

A pályázó
A projekt
által igényelt
tervezett
támogatás
összköltsége
értéke
(mrd Ft)
(mrd Ft)

0
0
0

2009
(euró)

1.3.1. A konstrukció ütemezése kötelezettségvállalás

•

Konvergencia
KMR

248

Prioritás/támogatási
konstrukció/komponens/kiemelt projekt
neve
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a
munkaerĘpiacra való belépés segítése és
1 ösztönzése
Hátrányos helyzetĦek foglalkoztatását ösztönzĘ
121
járulékkedvezmények

árfolyam:
Prioritás/
támogatási
konstrukció száma

MAGYAR KÖZLÖNY
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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: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

