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

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat 

egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggı egyes kormányrendeletek 
módosításáról 

hatályos: 2012.09.18 - 2012.09.30 

A Kormány 

az 1. § és a 3–23. §-ok tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
az átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)–c) és e)–h) pontjában, 

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérıl 
szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a) és f) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 47. pontjában és a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában, 

a 24–25. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § 
és 85. § (1) és (4) bekezdésében, 

a 26. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 132. §-ának (1) bekezdése e) pontjában, 

a 27. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés e) és 
g) pontjában és 122. § (1) bekezdésében, 

a 28. § tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 

a 29. § tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában, 

a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) 
bekezdés b) pontjában, 

a 31. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) 
bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában, 

a 32. § tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában, 

a 33. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló 
1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában, 



a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) 
bekezdés g) pontjában, 

a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) 
pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában, 

a 36–37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, 

a 38. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. 
törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában, 

a 40. § tekintetében a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggı törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) 
pontjában, 

a 41. § tekintetében a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggı törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) 
pontjában, 

a 42. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában, 

a 43. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában és a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)–d) és f) 
pontjában, 

a 44. § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a 
(3) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, 

az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, 

a 39. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó 
hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következıket rendeli el: 

1. Értelmezı rendelkezés 

1. § Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását 
végzı vagy a nem egészségügyi feladatok ellátásában közremőködı, a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény 



(a továbbiakban: Törvény) alapján az ott meghatározottak szerint átvételre kerülı 
intézmények. 

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése 

2. § (1)1 Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az 
átvett vagyon tekintetében vagyonkezelıi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei 
intézményfenntartó központ, kivéve a megyei önkormányzat hivatala által feladatai 
ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az ezen 
ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon, amelyek tekintetében a 
vagyonkezelıi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal. 

(1a)2 Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézmények 
tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében 
vagyonkezelıi jogok gyakorlására kijelölt szerv a Komárom-Esztergom Megyei 
Intézményfenntartó Központ. 

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

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

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

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

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

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

(2) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ tekintetében 

a) közremőködik a költségvetési tervezés fı kereteit meghatározó költségvetési irányelvek 
elkészítésében; 

b) ellenırzi az államháztartással összefüggı közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok 
kötelezı közzétételének, illetve igényre történı szolgáltatásának végrehajtását; 

c) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok 
ellátására vonatkozó követelményeket, és az erıforrásokkal (így különösen: az 



elıirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerő és hatékony gazdálkodás 
követelményeit, továbbá számon kéri, ellenırzi e követelmények érvényre juttatását; 

d) megállapítja a kincstári költségvetést, valamint jóváhagyja az elemi költségvetést; 

e) gyakorolja a hatáskörébe utalt elıirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési 
és -felhasználási jogköröket; 

f) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az ezzel kapcsolatos 
tevékenységét, a jóváhagyott költségvetési elıirányzatok, illetve az azokból ellátandó 
feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén a hatáskörébe tartozó elıirányzatoknál 
megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a 
Kormánynál intézkedést kezdeményez; 

g) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót; 

h) megállapítja, illetve jóváhagyja a pénzmaradványt, elıirányzat-maradványt, egyidejőleg 
meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradvány felhasználásának 
célját, rendeltetését; 

i) kezdeményezheti a miniszter hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást; 

j) irányítja a költségvetési beszámoló elıkészítését; 

k) megszervezi és ellenırzi a feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai 
uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok 
végrehajtását, lebonyolítását; 

l) beszámoltatja a vezetıket a belsı kontrollrendszer mőködtetésérıl; 

m) felügyeli a belsı kontrollrendszer és az annak részét képezı ellenırzés mőködésérıl az 
államháztartásért felelıs miniszter részére szóló beszámoló elıkészítését. 

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése 

7. § (1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei intézményfenntartó központ 
vezetıje vezeti. 

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetıjét a kormánymegbízott javaslatára a 
miniszter nevezi ki és menti fel. A miniszter jogosult továbbá a megyei intézményfenntartó 
központ vezetıjével szemben fegyelmi eljárás megindítására, valamint fegyelmi büntetés 
kiszabására. A megyei intézményfenntartó központ vezetıje feletti egyéb munkáltatói jogokat 
a kormánymegbízott gyakorolja. 

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetıje minisztériumi fıosztályvezetıi besorolású, 
határozatlan idıre kinevezett kormánytisztviselı. 

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



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

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

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezetı-helyettese minisztériumi fıosztályvezetı-
helyettesi besorolású, határozatlan idıre kinevezett kormánytisztviselı. 

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

5. A munkáltatói jogok gyakorlása 

9. § (1) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselıi, kormányzati ügykezelıi 
(a továbbiakban együtt: kormánytisztviselıi), valamint munkavállalói felett a munkáltatói 
jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetıje gyakorolja. 

(2) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselıjének kinevezni javasolt 
személyrıl a központ vezetıje tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel 
szemben a tájékoztatást követı tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem 
nevezhetı ki a megyei intézményfenntartó központnál kormánytisztviselınek. 

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

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

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az 
átvett intézmény vezetıje gyakorolja. 

6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatáskörei 

10. § (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati jogszabályokban, 
valamint az e rendeletben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggı 
vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat, így különösen 



a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem 
egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó 
költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve a 11. §-ban megjelölt középirányítói 
jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az 
alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat, 

b) vagyonkezelıként ellátja az a) pont szerinti intézményi vagyon tekintetében a 
vagyonkezelıi feladatokat. 

(2)3 A megyei intézményfenntartó központ vezetıje a 11. §-ban meghatározott középirányítói 
hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. A 
kormánymegbízott az egyetértési jogát a megyei intézményfenntartó központ vezetıje 
javaslatának átvételétıl számított 15 napon belül gyakorolja. Amennyiben a 
kormánymegbízott a javaslatra 15 napon belül nem ad választ, a javaslatot a 
kormánymegbízott részérıl elutasítottnak kell tekinteni. 

11. § (1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett az alábbi 
középirányítói hatásköröket gyakorolja: 

a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt 
megküldi a miniszternek; 

b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes 
rendjét; 

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatainak 
felhasználására vonatkozó irányelveket; 

d) elıkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek alapító, megszüntetı okiratát, illetve az alapító okirat módosítását; 

e) elıkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek 
vezetıjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a 
megbízásának visszavonását; 

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha annak 
megállapítása nem a Kormány hatáskörébe tartozik; 

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

h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetıjét a belsı kontrollrendszer mőködtetésérıl; 

i) vagyonkezelıként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelıi feladatokat. 

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett – irányítása alá tartozó – intézmények 
tekintetében az alábbi feladatokat látja el: 

a) szervezi, irányítja és ellenırzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi 
feltételeket; 



b) összegyőjti, ellenırzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezı, rendszeres és ad 
hoc jellegő adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a 
minisztériumba; 

c) ellenırzi az államháztartással összefüggı közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok 
kötelezı közzétételének, illetve igényre történı szolgáltatásának végrehajtását; 

d) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a költségvetési 
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az 
erıforrásokkal (így különösen: az elıirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való 
szabályszerő és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenırzi e 
követelmények érvényre juttatását; 

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

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

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

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit; 

i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, elıirányzat-
maradványát, egyidejőleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-
maradvány felhasználásának célját, rendeltetését; 

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, 
illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló 
programok végrehajtását, lebonyolítását. 

7. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabályai 

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

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

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



(4) Az átadás-átvételi eljárás levezetıje a kormánymegbízott. Az átvevı dönt az átadás-átvétel 
pontos helyérıl, idıpontjáról, továbbá az átvevın és a Törvényben meghatározott feleken 
kívüli jelenlévıkrıl, az átadás-átvételrıl készített jegyzıkönyv hitelesítésének módjáról, 
továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyrıl. A 
jegyzıkönyvet az átadó és az átvevı írja alá. A jegyzıkönyv egy-egy példányát annak 
aláírását követı 15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt. és – amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészlet tulajdonával rendelkezik – a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet részére. 

(5)4 Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átadása során a 6. mellékletben 
foglalt Jegyzıkönyv készül. 

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

(2) Az átvevı kedvezményezett az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében 
köteles a támogatásban érintett közremőködı szervezetnél az átadás-átvétel idıpontjától 
számított 30 napon belül kezdeményezni a támogatási szerzıdés módosítását a projekt átadás-
átvételi dokumentációját mellékelve. 

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

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

8. Hatályba léptetı és hatályon kívül helyezı rendelkezések 

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon lép 
hatályba. 

(2) Az 1–11. §, a 15. §; a 16. § (2)–(3) bekezdése, a 17–20. §, a 24–29. §; a 31–33. §, a 35. §, 
a 38–39. §, a 40. § (2) bekezdése és a 42–44. § 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti 

a) az R3. 17/D. § (7) bekezdése, 

b) az R4. 1. § (3) bekezdése, 

c) az R8. 41. § (2a) bekezdése. 



(4)5 

(5)6 

(6)7 

9. Átmeneti rendelkezések 

15. § (1)8 A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati 
jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben folyamatban lévı 
ügyek tekintetében 2012. január 1-jétıl a megyei intézményfenntartó központ jár el. 

(1a)9 Az Esztergom Város Önkormányzatától átvett nem egészségügyi intézményekkel, 
valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggésben 
folyamatban lévı ügyek tekintetében 2012. január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei 
Intézményfenntartó Központ jár el. 

(2)10 A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként mőködı szociális, illetve 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 2012. április 1-jével önállóan mőködı 
költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen idıponttól kezdve az érintett szervek tekintetében 
a gazdálkodással összefüggı feladatokat a megyei intézményfenntartó központ látja el. Az 
átvett intézmények közül az önállóan mőködı költségvetési szervek gazdálkodással 
összefüggı feladatait 2012. január 1-jétıl a megyei intézményfenntartó központ látja el. 

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

(2) A megyei közgyőlés hivatala gazdasági vezetıjének a megyei intézményfenntartó 
központba történı átkerülése esetén a gazdasági vezetı a megyei intézményfenntartó központ 
gazdasági vezetıje kinevezéséig, de legkésıbb 2012. március 31-ig látja el a gazdasági 
vezetıi feladatokat. 

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

(4)11 A megyei intézményfenntartó központok és a megyei kormányhivatalok szervezeti 
irányítását ellátó miniszter gondoskodik a megyei önkormányzat hivatala által feladatai 
ellátásához használt ingatlanvagyon, ingatlanrészek, valamint az ezen ingatlanvagyonhoz, 
ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon fenntartásához szükséges kiemelt elıirányzatok és 
létszám átcsoportosításáról. 

17. §12 A megyei intézményfenntartó központ fenntartásában lévı megyei levéltár 2012. 
szeptember 30-án a Magyar Országos Levéltárba történı beolvadással megszőnik. A Magyar 
Országos Levéltár a megszőnt megyei levéltár általános és egyetemes jogutóda. 

18. §13 



19. §14 

20. §15 

20/A. §16 A Törvény 7. § (5b) bekezdése alapján indult eljárásban a mőködési engedély az 
egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló rendelet, illetve az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 
rendelet szerinti nyilatkozatától függetlenül kiadható. 

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

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

(3) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. január 
hónapban utalandó, 2011. december havi nettó munkabéreket – az OEP támogatásban 
részesülı egészségügyi költségvetési szervek kivételével – és a nettó munkabérbıl történı 
levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról utalja ki – a költségvetési 
szervek által történı likvid fedezet elızetes biztosítását követıen – a dolgozói számlákra. 

(4) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó 
költségvetési szervek tekintetében az Ámr. 180. § (8) bekezdésében elıírt adatszolgáltatási 
kötelezettséget elıször 2012. február hónapban kell teljesíteni. 

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

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

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



(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körbıl 
kikerülı intézmények az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási 
számlák javára, legkésıbb 2012. január 19-i értéknappal biztosítják az elıirányzat-
felhasználási keretszámlájuk terhére. 

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

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

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

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

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

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

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

22/A. §17 (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. melléklete szerint január elsı munkanapján a Megyei Önkormányzatot 
megilletı nettó támogatást a Kincstár a Kincstár megyei igazgatóság lebonyolítási számlájára 
utalja. 

(2) A Kincstár megyei igazgatósága a lebonyolítási számláról teljesíti a Megyei 
Önkormányzat fenntartása alatt maradó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. 
december havi, 2012. január elején esedékes nettó illetményének utalását. A fedezetet a 
Kincstár a 22. § (4) és (6) bekezdése, valamint az (1) bekezdés alapján biztosítja. A fedezettel 
a Kincstár megyei igazgatósága 2012. január 20-áig számol el a Megyei Önkormányzattal. 



22/B. §18 (1) Az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérıl szóló 
2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az önkormányzati körbıl kikerülı, 2011. december 
hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a 
december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelı, az állami adóhatóság felé 
teljesítendı kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár a Kincstár megyei 
igazgatóságának technikai adószámain intézkedik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körbıl 
kikerülı intézmények az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási 
számlák javára, legkésıbb 2012. január 19-i értéknappal biztosítják az elıirányzat-
felhasználási keretszámlájuk terhére. 

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

(4) Az Esztergom Város Polgármesteri Hivatala valamennyi dolgozójának – függetlenül attól, 
hogy 2012. január 1-jétıl mely irányító szerv alá tartozik – a 2011. december havi nettó 
munkabére és azt terhelı levonások, letiltások utalása az önkormányzat pénzforgalmi 
számlájáról történik. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kört érintı december havi személyi juttatásokat és 
egyéb kifizetéseket terhelı, az állami adóhatóság felé teljesítendı kötelezettségek átutalásáról 
– Esztergom Város Önkormányzatát 2012. január hónapban az önkormányzati nettó 
finanszírozás keretében megilletı állami támogatásból történı levonása után – 2012. január 
20-án a Kincstár, a Kincstár megyei igazgatóságának technikai adószámán intézkedik. 

(6) Esztergom Város Önkormányzata és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a 
továbbiakban: KIM), illetve a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) 
között 2011. december 31-ig megkötött megállapodásokat követıen a (4) és (5) bekezdésben 
meghatározott összeggel 2012. január 18-ig elszámolnak. Az így meghatározott összeget a 
KIM és a NEFMI meghatározott szerve 2012. január 19-i értéknappal biztosítja Esztergom 
Város Önkormányzata pénzforgalmi számlája javára. 

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

23/A. §19 (1) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje 
meghosszabbodik a 19. § (4) bekezdésében – a települési önkormányzatok egészségügyi 
intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.) – megállapított határidıig. 

(2) A Módr. 35. §-ával és 38. §-ával megállapított rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) 
bekezdése alapján indult és a Módr. 35. §-a, valamint 38. §-a hatálybalépésekor20 folyamatban 
lévı eljárásokban alkalmazni kell, a Módr. 37. §-ával hatályon kívül helyezett 
rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr. 37. §-a 
hatálybalépésekor21 folyamatban lévı eljárásokban nem kell alkalmazni. 



(3)22 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. 
(VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 18. § (1a) bekezdését, 19. § 
(4) bekezdését, 20. § (1a), (2), (2a), (4) és (7a) bekezdését a Törvény 7. § (2) bekezdése 
alapján indult és a Módr2. 9–11. §-ának a hatálybalépésekor23 folyamatban lévı eljárásokban 
alkalmazni kell. 

(4)24 A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje 
meghosszabbodik a 19. § (4) bekezdésében a Módr2. által megállapított határidıig. 

10. Módosító rendelkezések 

24. §25 

25. §26 

26. §27 

27. §28 

28. §29 

29. §30 

30. §31 

31. §32 

32. §33 

33. §34 

34. §35 

35. §36 

36. §37 

37. §38 

38. §39 

39. §40 

40. § (1)41 

(2)42 

(3)43 

(4)44 



(5)45 

(6)46 

(7)47 

(8)48 

41. §49 

42. §50 

43. §51 

44. §52 

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

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS  

amely létrejött egyrészrıl: 

........................... Megyei Önkormányzat 

Székhelye: 

Képviseli: 

Törzsszáma: 

Adószáma: 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó) 

másrészrıl: 

............................................ Kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra 
kerülı ................................... Megyei Intézményfenntartó Központ képviselıje 

mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) 

harmadrészrıl: 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása 
tekintetében a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Képviseli: ......................... vezérigazgató 



Cégjegyzékszáma: 01-10-045784 

Adószáma: 14077340-2-44 

(továbbiakban: MNV Zrt.) 

negyedrészrıl (a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó 
földrészlet átadása tekintetében): 

a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelı Szervezet 

Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 

Képviseli: 

Törzsszáma: 775706 

Adószáma: 15775704-2-42 

– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 

A Magyar Köztársaság Országgyőlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján 
döntött a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkormányzati 
tulajdonban lévı ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételérıl, ezzel együtt a 
megyei önkormányzat adósságállományának átvételérıl. Mindezek alapján a Felek a 
tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának 
részletkérdéseirıl átadás-átvételi megállapodást kötnek. 

A megállapodás célja a nem egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának 
megvalósítása, az átadás-átvételre kerülı intézmények, valamint a megyei önkormányzat 
vagyonának, illetve az intézményekhez és a megyei önkormányzat vagyonához kapcsolódó 
jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése, az átadás-átvételi 
eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. 

II. 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

A megállapodás tárgya a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek 
(ideértve az oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, muzeális és közmővelıdési intézményeket, 
könyvtárakat, levéltárakat, alapítványokat, közalapítványokat, a gazdasági társaságokat és 
egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek részben vagy egészben a megyei önkormányzatok 
tulajdonában állnak), valamint a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvétele. 



A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és 
fenntartói jogutódlásra és az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

III.  

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

Az Átadó és Átvevı az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen 
együttmőködve járnak el. 

Átadó átadja Átvevı részére az átvett intézmények és a megyei önkormányzat vagyona 
tekintetében: 

a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülı nem egészségügyi intézmények mőködéséhez 
kapcsolódó, vagy azt elısegítı jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerő mőködését biztosító alapító, 
létesítı okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott 
mőködési engedélyek (beleértve a muzeális intézmények mőködési engedélyeit is) eredeti, 
illetıleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények 
törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági 
nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot; 

b) a megyei önkormányzat által tett, illetıleg az általa fenntartott és átadásra kerülı nem 
egészségügyi intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követıen 
hatályba lépı kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrıl 
szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat; 

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

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

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

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



IV. 

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza a nem egészségügyi intézmények teljes 
körét, valamint a megyei önkormányzat átadásra kerülı vagyonát. Átadó és Átvevı 
megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik a feladatok és vagyon átadásának tárgyi, 
dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a Megállapodás aláírását követıen az 
átadásig keletkezı jogokról és kötelezettségekrıl. 

1. Az átadott intézmények köre: 

a) A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek 
felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

c) Társulásban mőködtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 

Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülı intézmény esetében, a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezı mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell: 

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

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

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

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

5. Az intézmény Európai Unió által, illetıleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott 
pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévı vagy már teljesített, de fenntartási 
kötelezettséggel rendelkezı szerzıdésállományt, a 7. számú mellékletben rögzített bontás 
szerint. 



6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 

7. Az intézménynél folyamatban lévı peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, 
lízing) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet melléklete szerint rögzített 
formában. 

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

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

11. Az intézmény teljes vagyonleltárát: 

a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és 
az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával, 

b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával, 

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

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

bc) a levéltárak esetében a törzskönyvben nyilvántartott állomány kimutatásával, 

c) az átadásra kerülı gépjármővekkel a 11. számú mellékletben rögzített bontás szerint, 

d) vagyoni értékő jogok (mérleg szerint), 

e) szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülı szabadalom és ipari minta, 
szerzıi védelemben részesülı szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben 
nem részesülı, de titkosság révén monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy 
(mérleg szerint). 

12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 12. számú mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

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



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

15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói 
tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatása a 14. számú mellékletben rögzített 
bontás szerint. 

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevıt jelen megállapodás aláírását követı 3 
munkanapon belül tájékoztatja a mőködıképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali 
teendık (pl.: pénzügyi mőveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, 
meghosszabbítandó, felmondandó szerzıdések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételérıl és 
határidejérıl. 

Átadó és Átvevı kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetéső 
ingatlanok kiadásainak megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012.............–ig 
ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevı kötelezettséget vállal arra, 
hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett 
ingatlanok vagyonkezelıjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem 
más szervezettel történik. 

Átadó és Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását 
biztosító informatikai hálózatok zavartalan mőködésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzıdések átadás-átvételérıl, 

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérıl, 

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról, 

d) a rendszerek mőködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérıl. 

2. Az átadás-átvétel alól kivételt képezı intézmények, köre 

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

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

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

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

4. A megyei önkormányzat vagyonának átadása 



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

V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az MNV Zrt. és Átvevı kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. 
január 1-jétıl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzıdést kötnek az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerint állami vagyonnak minısülı vagyonra 
vonatkozóan. 

A Nemzeti Földalapkezelı Szervezet és Átvevı kijelentik, hogy jelen megállapodás 
aláírásától, de legkorábban 2012. január 1-jétıl számított 30 napon belül vagyonkezelési 
szerzıdést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá 
tartozó földrészletekre vonatkozóan. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.) 

MNV Zrt. és Átvevı rögzítik továbbá, hogy Átvevı az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott 
határidıben köteles eleget tenni jelentéstételi kötelezettségének. 

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-
ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és 
átvétele az Átadó és az Átvevı között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az 
átadásra-átvételre kerülı vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének dátuma 2012. 
január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevı kataszteri jelentése által valósul meg. 

Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülı társasági 
részesedések, mint állami vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen 
megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön megállapodásban rögzítik. 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket 
érintı szerzıdések esetében az Átvevı értesíti a szerzıdı felet arról, hogy 2012. január 1-jét 
követıen a szerzıdés tárgyát képezı földrészlet felett a tulajdonosi (és így a szerzıdésbıl 
eredı) jogokat a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet gyakorolja. (Amennyiben a megyei 
önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.) 

Átadó tájékoztatja az Átvevıt minden olyan körülményrıl, veszélyrıl, illetve lehetıség 
számbavételérıl, amely az adott nem egészségügyi intézmény mőködését érdemben 
befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekrıl, 
körülményekrıl. 

Átadó és Átvevı kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggı teendıket 
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elıkészítésérıl. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 



Beosztása: 

Elérhetısége: 

Átvevı által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetısége: 

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszemően, 
együttmőködve járnak el. 

A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 

Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybıl .... 
példány az Átadót, .... példány az Átvevıt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı 
Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földalapkezelı Szervezetet illet meg. 

......................, 2011. ..................„ .” 

............................  

megyei közgyőlés elnöke 
átadó 

............................ 

kormánymegbízott 
átvevı 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. részérıl: 

........................................ 

A Nemzeti Földalapkezelı Szervezet részérıl: 

........................................ 

1. számú melléklet 

I. 

A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása 

1. Intézmény neve: 



2. Székhelye: 

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 

2. számú melléklet 

II. 

Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása 

1. Intézmény neve: 

2. Székhelye: 

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 

3.számú melléklet 

III. 

Társulásban mőködtetett költségvetési szervek felsorolása 

1. Intézmény neve: 

2. Székhelye: 

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 

4. számú melléklet 

IV. 

Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása 

1. Intézmény neve: 

2. Székhelye: 

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 

5. számú melléklet 

1. For-profit gazdasági társaság neve: ............................. 

(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendı) 

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb): 

2. Alapítás dátuma: 



3. Székhelye: 

4. Cégnyilvántartási száma: 

5. Tulajdonosok köre: 

6. Tulajdoni hányadok mértéke: 

7. Vezetı tisztségviselı(k) és cégvezetı(k) megnevezése: 

8. A társaság státusza (mőködı/szünetelı): 

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfıösszeg millió Ft-ban): 

2. Non-profit gazdasági társaság neve: ............................. 

(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendı) 

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb): 

2. Alapítás dátuma: 

3. Székhelye: 

4. Cégnyilvántartási száma: 

5. Tulajdonosok köre: 

6. Tulajdoni hányadok mértéke: 

7. Vezetı tisztségviselı(k) és cégvezetı(k) megnevezése: 

8. A társaság státusza (mőködı/szünetelı): 

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfıösszeg millió Ft-ban): 

3. Közalapítvány, alapítvány neve: ............................. 

(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendı) 

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb): 

2. Alapítás dátuma: 

3. Alapítás célja: 

4. Székhelye: 

5. Bírósági nyilvántartási száma: 



6. Kuratóriumi tagok: 

7. Döntési mechanizmus: 

8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfıösszeg millió Ft-ban): 



6. számú melléklet 

Szerzıdés típusa: ....................... 

(intézményenként kitöltendı) 

Szerzıdı felek Szerzıdés tárgya Szerzıdés kelte Szerzıdés összege Kamat, költség mértéke Fizetési ütemezés Szerzıdés lejárta Közbeszerzéssel érintett (igen/nem) Egyéb releváns információk 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



7. számú melléklet 

Pályázat megnevezése: ........................... 

(intézményenként kitöltendı) 

A megyei önkormányzati átalakulással érintett uniós projektek listája 
Projekt leltár [önkormányzati hivatal, költségvetési intézmény, gazdasági társaság, köztestület, (köz)alapítvány stb.] 

a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan 
A Projekt 

befogadásakor 
kapott projekt 

azonosító  
(pl. 

ÁROP-1.1.5-
08/C/A-2008- 

0001) 

A Projekt 
rövid 

tartalma 

A 
kedvezmé- 

nyezett 
neve 

A 
kedvezmé- 

nyezett 
adószáma 

A Kincstári 
azonosító 

száma 
(amennyi- 
ben van) 

A kedvezmé- 
nyezett típusa 

(önálló pályázó, 
konzorciumi 

vezetı, 
konzorciumi tag) 

Az igényelt/ 
megítélt/ 

szerzıdött 
támogatás 
(a projekt 

státuszának 
megfelelıen) 

A pályázatban 
szereplı 

összköltség 
(Ft) 

A pályázatban 
szereplı önerı 
összege (Ft) 

A pályázatban 
rögzített önerı 

biztosítás módja 
(saját forrás, 
hitel, kötvény 

kibocsátás stb.) 

A pályázatban nem 
szereplı, de a 
pályázathoz 

kapcsolódó projekt 
végrehajtásá- 

hoz szükséges saját 
forrás (Ft) 

A Projekt 
tekintetében 
felmerülı 

problémák és 
javasolt 

intézkedések 

A Projekt elmaradása 
a támogatási 

szerzıdésben rögzített 
ütemtervhez képest 

(hónap) 

A Projekt 
elmaradása 
a támogatási 
szerzıdésben 

rögzített 
ütemtervhez 
képest (Ft) 

                            

                            

                            

                            



8. számú melléklet 

Követelések 

(intézményenként kitöltendı) 

Adós neve Követelést megalapozó okirat kelte Követelés jogcíme Követelés összege Követelés lejárta Behajtási intézkedések Végrehajtási intézkedések Egyéb releváns információk 

                

                

                

                

9. számú melléklet 

Folyamatban lévı peres eljárások 

(intézményenként kitöltendı) 

Ügyszám Felperes adatai Alperes adatai Per tárgya Per értéke Képviselet adatai Jogorvoslatok Perköltség Bírósági határozat adatai 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



10. számú melléklet 

1. Megyei önkormányzati hivatal átadásra kerülı létszáma összesen: .......... fı 

2. Gazdasági ellátó szervezetbıl átadásra kerülı létszám összesen: .......... fı 

3. Megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszáma összesen: ....... fı 

4. Alapítványoknál, közalapítványoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: .......... fı 

5. Gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: ........... fı 

(intézményenként kitöltendı) 

Név Jogviszony jellege: munkajogviszony (köztisztviselı, közalkalmazott, 
munkavállaló)/megbízási jogviszony Beosztás Besorolás Munkakör Idıtartam (határozott/ 

határozatlan) 
Illetmény (illetményelemenkénti 

bontásban)/díjazás 
Folyamatban lévı fegyelmi 

/kártérítési ügyek 

                

                

                

                

                

                

                



11. számú melléklet 

Gépjármővek felsorolása (intézményenként kitöltendı) 

Sorszám Gépjármő forgalmi rendszáma Gépjármő gyártmánya Gépjármő típusa Forgalmi engedély száma Törzskönyv száma 

            

            

            

            

            

            

            

12. számú melléklet 

Közbeszerzések felsorolása 

(intézményenként kitöltendı) 

Közbeszerzés formája, 
megnevezése 

Közbeszerzés státusza (elıkészítés 
alatt, folyamatban) 

Közbeszerzési eljárás által érintett 
hatályos szerzıdés tárgya 

Közbeszerzési eljárás 
értéke 

2011. 12. 31-ig várhatóan elindítható 
eljárás megnevezése 

2012. elsı félévében lejáró szerzıdés megnevezése, amely 
meghosszabbítása közbeszerzési eljárás köteles 

            

            

            

            

            



13. számú melléklet 

Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként 

Intézmény megnevezése: ............................................................... 

(a táblázat intézményenként kitöltendı) 

Pénzforgalmi számlát vezetı pénzintézet 
megnevezése 

Pénzforgalmi számlát vezetı pénzintézet 
címe 

Számlaszám 
elnevezése 

Elkülönített számla esetén az elkülönítés 
célja 

Pénzforgalmi számlaszám alszámlaszám (24 
karakter) 

Számla egyenlege 2011. 12. 
31-én  

(millió forint) 

            

            

            

            

            

            



14. számú melléklet 

Szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek 

(intézményenként kitöltendı) 

Hitelezı neve Tartozást megalapozó okirat kelte Tartozás jogcíme Tartozás összege Tartozás lejárta Tartozás rendezése érdekében tett intézkedések Egyéb releváns információk 

              

              

              

              

              

              

15. számú melléklet 

Az átadás-átvétel alól kivételt képezı intézmények, vagyonelemek köre 

1. A megyei önkormányzat hivatalának mőködéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon: 

2. A megyei önkormányzat európai területi társulásban való részvételéhez kapcsolódóan a vagyoni hozzájárulást alkotó ingó és ingatlan vagyon: 

3. Az Átadó és az Átvevı megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyon: 

4. A megyei önkormányzat hivatalának az átadás-átvételi eljárásból kivett pénzeszközei: 



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

„2. melléklet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelethez 

Pályázati adatlap 

1.    A pályázati eljárásban megjelölt intézményre vonatkozó adatok 

  Az intézmény neve:   

  Az intézmény típusa:   

2.    A pályázóra vonatkozó adatok 

  Pályázó neve:   

  A vezetıi megbízáshoz szükséges végzettsége:   

  A vezetıi megbízáshoz szükséges szakképzettsége/i:   

  A vezetıi megbízáshoz figyelembe vehetı szakmai gyakorlat idıtartama:   

  A vezetıi megbízáshoz szükséges pedagógus szakvizsga megléte, pedagógus szakvizsga által tanúsított 
szakképzettség: 

  

3.    A pályázati eljárásra vonatkozó adatok 

  A pályázat közzétételének ideje Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala Oktatási és Kulturális Közlöny Helyben szokásos mód 

  A pályázat beadásának határideje       

3.1.    A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése 

    Szülık DÖK Nevelıtestület Egyéb 

  Dokumentáció átadásának ideje         

  Véleménynyilvánítás ideje         

  Vélemény*     **   

*    támogatja .......% 

**    a nevelıtestület véleménye a pályázati programról és külön a pályázó személyérıl 

4.    A Központ javaslata 

   

” 



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

„6. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez 

A kötelezı felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait tartalmazó nyilvántartás 
adattartalma 

Az Oktatási Hivatal a KIR honlapján az e melléklet szerinti adattartalommal készíti el és tartja 
karban a körzethatárokat tartalmazó adatbázist. Az 1–2. pontban szereplı adatokat az Oktatási 
Hivatal – a KIR-ben szereplı adatokkal – tölti fel. A 3. pontban szereplı adatokat a 
kormányhivatal, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzıje, fıjegyzıje szolgáltatja. 

Az adatbázis tartalmazza: 

1. a kormányhivatalnak, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzıjének, fıjegyzıjének a 
hivatali elérhetıségeit: 

a) a hivatal nevét, irányítószámát, település nevét, közterület címét, 

b) a beküldı felelıs személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, faxszámát, és 

c) a KIR belsı mőködtetéséhez szükséges kódokat. 

2. a kötelezı feladatellátásban közremőködı óvodák és iskolák adatait: 

a) az OM azonosító számot, 

b) a feladatellátási helyek címeit, 

c) a KIR belsı mőködtetéséhez szükséges feladatellátási helyek kódszámait, 

d) az ellátott feladatok típusait, intézményegységeket, 

e) a KIR belsı mőködtetéséhez szükséges intézményegységek kódszámait. 

3. Óvodai és iskolai körzethatárokkal kapcsolatban nyilvántartja az Oktatási Hivatal 

a) a körzethatárokat megállapító fenntartói döntést tartalmazó jegyzıkönyvi kivonatot, annak 
számát, az elfogadás idejét, 

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

c) a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel és tanulókkal 
összefüggı statisztikai adatokat.” 



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

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

  „Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc 

      Bükkszentkereszt 

      Kistokaj 

      Mályi 

      Répáshuta 

      Sajóecseg 

      Sajókeresztúr 

      Sajóvámos 

      Szirmabesenyı 

        

    készenléti illetékességi területe Alsózsolca 

      Bıcs 

      Gesztely 

      Hernádkak 

      Hernádnémeti 

      Onga 

      Sajóbábony 

      Sajósenye” 

2.    Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl 
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. mellékletében az Aszód ellátási 
illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések 
felsorolása helyébe a következı szöveg lép: 

  „Aszód ellátási illetékességi területe Aszód 

      Bag 

      Domony 

      Hévízgyörk 

      Iklad 

      Kartal 

      Verseg” 



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

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

„Sajóbábony ellátási illetékességi területe Sajóbábony 

    Sajósenye” 



6. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez53 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZ İKÖNYV  

amely létrejött 

egyrészrıl: 

Esztergom Város Önkormányzata 

Székhelye: 

Képviseli: 

………………… polgármester és ……………………… jegyzı 

Törzsszáma: 

Adószáma: 

mint átadó (a továbbiakban: Átadó) 

másrészrıl: 

…………………. kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülı 
Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ képviselıje, valamint  

…………………….., a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet képviselıje, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) 

harmadrészrıl: 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása 
tekintetében a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Képviseli:    ......................... vezérigazgató 

Cégjegyzékszáma:    01-10-045784 

Adószáma:    14077340-2-44 

(továbbiakban: MNV Zrt.): 

– együttesen: Felek – között. 

Az átadás-átvétel idıpontja és helye: 

............................................................................................................................................ 



I.  

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK  

A Magyar Köztársaság Országgyőlése az Esztergom Város Önkormányzata egyes 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 
alapján döntött Esztergom Város Önkormányzatának a Törvény Mellékletében felsorolt 
intézményei, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékő joga 
átvételérıl. Az állam az intézményeket a szállítói tartozásukkal együtt veszi át. Mindezek 
alapján a Felek az intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzıkönyvet 
készítenek. 

A jegyzıkönyv felvételének célja az intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, 
az átadás-átvételre kerülı intézmények, valamint az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges keretek meghatározása. 

II.  

AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS FELTÉTELEI  

Az Átadó és Átvevı az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen 
együttmőködve járnak el. 

Átadó átadja Átvevı részére az átvett intézmények és Esztergom Város Önkormányzata 
vagyona tekintetében: 

a)    a rendelkezésére álló, az átadásra kerülı intézmények mőködéséhez kapcsolódó, vagy azt 
elısegítı jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, 
alapítványok, közalapítványok jogszerő mőködését biztosító alapító, létesítı okiratok, 
az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és kiadott mőködési 
engedélyek (beleértve a muzeális intézmény mőködési engedélyét is) eredeti, illetve 
hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények 
törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a 
bírósági nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot; 

b)    az Esztergom Város Önkormányzata által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra 
kerülı intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követıen 
hatályba lépı kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget alapító 
intézkedésekrıl szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal ellátott 
kimutatásokat; 

c)    az átadásra kerülı intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve egyéb nemzetközi 
társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat; 

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



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

f)    az átadott intézmények költségvetési helyzetérıl, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
és az elızı évi beszámolóról szóló dokumentumokat. 

III.  

A JEGYZİKÖNYV TARTALMA  

1. Az átadott intézmények köre 

a)    Dobó Katalin Gimnázium, 

b)    Balassa Bálint Múzeum, 

c)    Glatz Gyula Szociális Központ, 

d)    Arany János Általános Iskola, 

e)    Babits Mihály Általános Iskola, 

f)    József Attila Általános Iskola, 

g)    Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskola, 

h)    Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola, 

i)    Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, 

j)    Körösy László Középiskolai Kollégium, 

k)    Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, 

l)    Vaszary Kolos Kórház. 

Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülı intézmény esetében, a jelen 
jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezı mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell: 

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



2.    Az adott intézmény 2011. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, 
lemondására vonatkozó adatokat, összegszerően részletezve. 

3.    Az intézményi érvényes szerzıdésállományt, ezen belül a szerzıdés típusát (szállítói 
szerzıdések, megbízási szerzıdések, lízingszerzıdések, hitel- és kölcsönszerzıdések, 
támogatási szerzıdések, bankszámlavezetésre és kötvénykibocsátásra vonatkozó 
szerzıdések) a 1. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon 
megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot 
keletkeztethetnek. 

4.    Az intézmény Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott 
pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévı vagy már teljesített, de fenntartási 
kötelezettséggel rendelkezı szerzıdésállományt, a 2. számú mellékletben rögzített 
bontás szerint. 

5.    Az intézményi követelésállományt a 3. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 

6.    Az intézménynél folyamatban lévı peres ügyeket, a 4. számú mellékletben rögzített 
bontás szerint. 

7.    Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, 
lízing) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet melléklete szerint rögzített 
formában. 

8.    Az átadott intézményi létszámot intézményenként, az 5. számú mellékletben rögzített 
bontás szerint. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az 
Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben szereplı 
köztisztviselık, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésıbb .........-
ig átadja Átvevınek. 

9.    Az átadott ingatlanok mőszaki állapotát bemutató mőszaki katasztert, külön kitérve egy 
aktuális állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendı 
felújítások és beruházások, a folyamatban lévı felújítások és beruházások, továbbá a 
feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét. 

10.    Az intézmény teljes vagyonleltárát: 

a)    ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti 
értékének és az utolsó vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton 
csatolásával, 

b)    az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával (a muzeális intézmény 
esetében az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális 
javak felsorolásával), 

c)    az átadásra kerülı gépjármővekkel a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, 

d)    vagyoni értékő jogok (mérleg szerint), 



e)    szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülı szabadalom és ipari 
minta, szerzıi védelemben részesülı szoftver termékek és egyéb szellemi 
alkotások, jogvédelemben nem részesülı, de titkosság révén monopolizált know-
how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint). 

11.    Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 7. számú mellékletben rögzített bontás 
szerint. 

12.    A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az 
ahhoz tartozó pénzmaradványok összegét intézményenként, a 8. számú mellékletben 
rögzített bontás szerint. 

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

14.    Az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását a 
9. számú mellékletben rögzített bontás szerint. 

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevıt jelen megállapodás aláírását követı 3 
munkanapon belül tájékoztatja a mőködıképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali 
teendık (pl. pénzügyi mőveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, 
meghosszabbítandó, felmondandó szerzıdések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételérıl és 
határidejérıl. 

Átadó és Átvevı kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények átadásával 
összefüggésben egyes ingatlanok közös használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások 
megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012. ............-ig ingatlanonkénti 
bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy 
ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az érintett ingatlanok 
vagyonkezelıjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más 
szervezettel történik. 

Átadó és Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását 
biztosító informatikai hálózatok zavartalan mőködésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 

a)    az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzıdések átadás-átvételérıl, 

b)    az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérıl, 

c)    az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról, 

d)    a rendszerek mőködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérıl. 

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

1.    A II. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány 
dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási idıszakban 
lévı projektekre is. 



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

IV.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

Az MNV Zrt. és Átvevı kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. 
január 1-jétıl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzıdést kötnek az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerint állami vagyonnak minısülı vagyonra 
vonatkozóan. 

MNV Zrt. és Átvevı rögzítik továbbá, hogy Átvevı az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott 
határidıben köteles eleget tenni jelentéstételi kötelezettségének. 

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-
ei nyilvántartási érték állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és 
átvétele az Átadó és az Átvevı között közvetlenül történik meg. Felek rögzítik, hogy az 
átadásra-átvételre kerülı vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének dátuma 2012. 
január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevı kataszteri jelentése által valósul meg. 

Átadó tájékoztatja az Átvevıt minden olyan körülményrıl, veszélyrıl, illetve lehetıség 
számbavételérıl, amely az adott intézmény mőködését érdemben befolyásolhatja, valamint az 
eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekrıl, körülményekrıl. 

Átadó és Átvevı kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggı teendıket 
egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elıkészítésérıl. 

Átadó által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetısége: 

Átvevı által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: 

Beosztása: 

Elérhetısége: 

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatásakor a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve jóhiszemően, együttmőködve járnak el. 



A Felek a Jegyzıkönyvben foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 

Jelen Jegyzıkönyv … eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybıl ... 
példány az Átadót, ... példány az Átvevıket, ... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı 
Zrt.-t illet meg. 

......................, 2011. december „ . 

..................................................................... ........................................................................ 

polgármester kormánymegbízott 

átadó átvevı 

..................................................................... ........................................................................ 

jegyzı GYEMSZI 

átadó átvevı 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. részérıl: 

..................................................................... 

1. számú melléklet 

Szerzıdés típusa: ....................................................... 

(intézményenként kitöltendı) 

Szerzıdı 
felek 

Szerzıdés 
tárgya 

Szerzıdés 
kelte 

Szerzıdés 
összege 

Kamat, 
költség 
mértéke 

Fizetési 
ütemezés 

Szerzıdés 
lejárta 

Közbeszer- 
zéssel 
érintett 

(igen/nem) 
Egyéb releváns információk 

         
         
         
         
         
         
         



2. számú melléklet 

Pályázat megnevezése: .......................................... 

(intézményenként kitöltendı) 

A megyei önkormányzati átalakulással érintett uniós projektek listája 
Projekt leltár 

[önkormányzati hivatal, költségvetési intézmény, gazdasági társaság, köztestület, (köz)alapítvány stb.] 
a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan 

A Projekt 
befogadá- 

sakor kapott 
projekt 

azonosító 
(pl. ÁROP- 

1.1.5-
08/C/A- 

2008-0001) 

A Projekt 
rövid 

tartalma 

A kedvez- 
ményezett 

neve 

A kedvez- 
ményezett 
adószáma 

A Kincstári 
azonosító 

száma 
(amennyi- 
ben van) 

A kedvez- 
ményezett 

típusa 
(önálló 
pályázó, 
konzor- 
ciumi 
vezetı, 
konzor- 

ciumi tag) 

Az igényelt/ 
megítélt/ 
szerzıdött 
támogatás 
(a projekt 

státuszának 
megfelelıen) 

A pályázatban 
szereplı 

összköltség 
(Ft) 

A pályázatban 
szereplı önerı 

összege 
(Ft) 

A pályázatban 
rögzített önerı 

biztosítás módja 
(saját forrás, 
hitel, kötvény 

kibocsátás stb.) 

A pályázatban nem 
szereplı, de a 

pályázathoz kapcsolódó 
projekt végrehaj- 

tásához szükséges saját 
forrás 
(Ft) 

A Projekt 
tekintetében 
felmerülı 

problémák és 
javasolt 

intézkedések 

A Projekt elmaradása 
a támogatási 
szerzıdésben 

rögzített ütemtervhez 
képest 
(hónap) 

A Projekt elmaradása 
a támogatási 
szerzıdésben 

rögzített ütemtervhez 
képest 
(Ft) 

              
              
              
              



3. számú melléklet 

Követelések 

(intézményenként kitöltendı) 

Adós 
neve 

Követelést megalapozó okirat 
kelte 

Követelés 
jogcíme 

Követelés 
összege 

Követelés 
lejárta 

Behajtási 
intézkedések 

Végrehajtási 
intézkedések 

Egyéb releváns 
információk 

        
        
        
        

4. számú melléklet 

Folyamatban lévı peres eljárások 

(intézményenként kitöltendı) 

Ügyszám Felperes adatai Alperes adatai Per tárgya Per értéke Képviselet adatai Jogorvoslatok Perköltség Bírósági határozat adatai 
         
         
         
         
         
         
         



5. számú melléklet 

1.    Megyei önkormányzati hivatal átadásra kerülı létszáma összesen: .......... fı 

2.    Gazdasági ellátó szervezetbıl átadásra kerülı létszám összesen: .......... fı 

3.    Megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszáma 
összesen: ....... fı 

(intézményenként kitöltendı) 

Név 
Jogviszony jellege: munka- 

jogviszony (köztisztviselı, közalkalmazott, 
munkavállaló)/megbízási jogviszony 

Beosztás Besorolás Munkakör Idıtartam (határozott/ 
határozatlan) 

Illetmény 
(illetmény- 
elemenkénti 
bontásban)/ 

díjazás 

Folyamatban lévı 
fegyelmi/ 

kártérítési ügyek 

        
        
        
        
        
        
        

6. számú melléklet 

Gépjármővek felsorolása 

(intézményenként kitöltendı) 

Sorszám Gépjármő forgalmi rendszáma Gépjármő gyártmánya Gépjármő típusa Forgalmi engedély száma Törzskönyv száma 
      
      
      
      
      
      
      



7. számú melléklet 

Közbeszerzések felsorolása 

(intézményenként kitöltendı) 

Közbeszerzés 
formája, 

megnevezése 

Közbeszerzés státusza 
(elıkészítés alatt, 

folyamatban) 

Közbeszerzési eljárás által 
érintett hatályos szerzıdés 

tárgya 
Közbeszerzési 
eljárás értéke 

2011. 12. 31-ig 
várhatóan elindítható 
eljárás megnevezése 

2012 elsı félévében lejáró szerzıdés 
megnevezése, amely meghosszabbítása 

közbeszerzési eljárás köteles 
      
      
      
      
      

8. számú melléklet 

Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként 

Intézmény megnevezése: ............................................................ 

(a táblázat intézményenként kitöltendı) 

Pénzforgalmi számlát vezetı 
pénzintézet megnevezése 

Pénzforgalmi számlát vezetı 
pénzintézet címe 

Számlaszám 
elnevezése 

Elkülönített számla esetén 
az elkülönítés célja 

Pénzforgalmi számlaszám 
alszámlaszám 
(24 karakter) 

Számla egyenlege 
2011. 12. 31-én 
(millió forint) 

      
      
      
      
      
      

9. számú melléklet 

Szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek 

(intézményenként kitöltendı) 

Hitelezı 
neve 

Tartozást megalapozó okirat 
kelte 

Tartozás 
jogcíme 

Tartozás 
összege 

Tartozás 
lejárta 

Tartozás rendezése érdekében tett 
intézkedések 

Egyéb releváns 
információk 

       
       
       
       
       
       

 



1 A 2. § (1) bekezdése a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésével 
megállapított szöveg. 

2 A 2. § (1a) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be. 

3 A 10. § (2) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. 

4 A 12. § (5) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be. 

5 A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

6 A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

7 A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

8 A 15. § (1) bekezdése a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével 
megállapított szöveg. 

9 A 15. § (1a) bekezdését a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be. 

10 A 15. § (2) bekezdése az 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 

11 A 16. § (4) bekezdését a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése iktatta be. 

12 A 17. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 262/2012. (IX. 17.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. 

13 A 18. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

14 A 19. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

15 A 20. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

16 A 20/A. §-t a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 93. §-a iktatta be. 

17 A 22/A. §-t a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be. 

18 A 22/B. §-t a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be. 

19 A 23/A. §-t a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be. 

20 A hatálybalépés napja: 2012. április 28. 

21 A hatálybalépés napja: 2012. április 28. 

22 A 23/A. § (3) bekezdését a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be. 

23 A hatálybalépés napja: 2012. június 1. 

24 A 23/A. § (4) bekezdését a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be. 



25 A 24. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

26 A 25. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

27 A 26. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

28 A 27. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

29 A 28. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

30 A 29. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

31 A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

32 A 31. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

33 A 32. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

34 A 33. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

35 A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

36 A 35. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

37 A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

38 A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

39 A 38. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

40 A 39. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

41 A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

42 A 40. § (2) bekezdését a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

43 A 40. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

44 A 40. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

45 A 40. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

46 A 40. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 



47 A 40. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

48 A 40. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 
vesztette. 

49 A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

50 A 42. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

51 A 43. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

52 A 44. §-t a 14. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

53 A 6. mellékletet a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be. 

 


