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III. Kormányrendeletek

A Kormány 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a területszervezési eljárásról

A Kormány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. belterület: a település közigazgatási területének – jellemzõen a település történetileg kialakult, összefüggõ,

beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része;

2. egybeépült települések: egy település belterületének a vele szomszédos település belterületével építészeti,

infrastrukturális egybeépültség alapján homogén lakóterületi egységet, belterületet képezõ településkapcsolat;

3. elkülönült településrész: a település más lakott településrészeivel – a lakott területek földrajzi (domborzati),

térbeni, építészeti elkülönültsége alapján – egybe nem tartozó lakott településrész;

4. falugyûlés: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 98. §

(3) bekezdése szerinti falugyûlés, város esetében az érintett településrész lakossági fóruma;

5. kormányhivatal: a település fekvése szerint illetékes fõvárosi vagy megyei kormányhivatal;

6. külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minõsülõ, elsõsorban mezõgazdasági,

erdõmûvelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy mûvelés

alatt nem álló természetközeli része;

7. lakosságszám: az Mötv. 146. § (3) bekezdése szerint a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám;

8. lakott területrész: a képviselõ-testületek eltérõ megállapodása hiányában a fogadó település bel- vagy

külterületéhez kapcsolódó és azzal összefüggõ természetes vagy jelentõs mûszaki létesítmény mesterséges

határvonala által lehatárolt bel- vagy külterület, amelyen az érintett választópolgárok életvitelszerûen lakóhellyel

rendelkeznek;

9. miniszter: a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter;

10. polgármester: a polgármester és a fõpolgármester;

11. területrész átadása: egymással határos területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között.

2. Közös szabályok

2. § Az Országgyûlés, valamint a köztársasági elnök (a továbbiakban együtt: döntéshozó) döntési hatáskörébe tartozó

területszervezési ügyben a területszervezési kezdeményezést (a továbbiakban: kezdeményezés) a polgármester a

kormányhivatal útján terjesztheti fel a miniszterhez. A kezdeményezés január 31-ig nyújtható be a kormányhivatalhoz.

3. § (1) Amennyiben a kezdeményezés új hivatalos földrajzi nevet tartalmaz, a javasolt névrõl ki kell kérni a

Földrajzinév-bizottság véleményét.

(2) A közigazgatási területet érintõ kezdeményezéshez be kell szerezni a járási földhivatal által a közigazgatási területrõl

szolgáltatott harminc napnál nem régebbi hiteles térképmásolatot, a földkönyvi adatok alapján készített területi

összesítõt, továbbá a határvonal-leírást.

(3) Új község alakítása esetén a 8. § (3) bekezdésében meghatározott falugyûlés megtartása elõtt az elõkészítõ bizottság,

egyéb esetben a polgármester gondoskodik az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok beszerzésérõl.

4. § (1) Amennyiben a kezdeményezéssel érintett településen helyi nemzetiségi önkormányzat mûködik, a polgármester

– legalább harminc napos határidõ tûzésével – a kezdeményezésrõl kikéri a helyi nemzetiségi önkormányzat

véleményét.

(2) A polgármester a véleményrõl tájékoztatja a képviselõ-testületet és a lakosságot.
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5. § A kezdeményezés elõkészítéséhez – az érintett kérésére – a kormányhivatal szakmai tanácsadással segítséget ad,

más szerv szakmai segítséget adhat.

6. § (1) A kezdeményezéshez csatolni kell:

a) az érintett képviselõ-testület döntését (állásfoglalását, megállapodását);

b) a kezdeményezés feltételeinek teljesítésérõl szóló igazolásokat;

c) a várossá nyilvánítási kezdeményezés kivételével a helyi választási bizottságnak a helyi népszavazás eredményét

megállapító határozatát;

d) jogszabály által elõírt egyéb véleményt, állásfoglalást és

e) a kezdeményezés indokait, a kezdeményezés anyagi és eljárási szabályainak megtartását alátámasztó egyéb

dokumentumokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kezdeményezéshez csatolni kell:

a) a 3. § (1) bekezdése szerint a földrajzi névvel kapcsolatos véleményt;

b) a 3. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási terület változására vonatkozó adatokat és

c) a 4. § (1) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét.

(3) Ha a kezdeményezés miniszterhez történõ felterjesztése és a döntéshozóhoz való benyújtás között – az Mötv.

96. § (1) bekezdésére figyelemmel – több mint egy év eltelt, a kezdeményezõ a kezdeményezés indokait és az

azokat alátámasztó adatokat felülvizsgálja, szükség szerint kiegészíti és annak eredményérõl a 2. § szerinti határidõig

a kormányhivatal útján a minisztert tájékoztatja.

(4) A kormányhivatal megvizsgálja a kezdeményezéssel kapcsolatos eljárás jogszerûségét, értékeli a kezdeményezés

jogszabályi feltételeknek való megfelelését, szükség esetén hiánypótlást rendel el. A kormányhivatal a

kezdeményezést, annak mellékleteit, a kezdeményezésre vonatkozó véleményét a hiánypótlás elmaradása esetén

a jogszabályi feltételeknek való megfelelés hiányának feltüntetésével február 15-ig küldi meg a miniszternek.

(5) A miniszter a kezdeményezés kiegészítésére hívja fel az érintettet, amennyiben a felterjesztés hiányos, és a hiánypótlás

határidõben még elõterjeszthetõ.

3. Önálló község alakítása és településegyesítés megszüntetése

7. § (1) Lakott településrész új községgé alakítását, vagy a településegyesítés megszüntetését (a továbbiakban együtt:

községgé nyilvánítás) elõkészítõ bizottság a választópolgárok számára a kezdeményezésrõl írásos tájékoztatót készít,

mely tartalmazza:

a) az Mötv. 98. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatot;

b) az új község területére, határvonalára, elnevezésére, az önkormányzati vagyon, valamint önkormányzati

követelések és tartozások megosztására, a megalakuló önkormányzat költségvetésének fõbb mutatószámaira,

a községgé nyilvánítással összefüggõ költségek viselésére vonatkozó elõkészítõ bizottsági javaslatot;

c) a kezdeményezéssel kapcsolatos mindazon további adatokat, információkat, melyekrõl az érintett lakosság

tájékoztatását a bizottság szükségesnek tartja és

d) a kezdeményezés indokait, különösen az érintett lakosságra és a természeti környezetre gyakorolt hatását,

elõnyeit és hátrányait.

(2) Az elõkészítõ bizottság az Mötv. 98. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését az elkülönült településrész

lakosságszámának növekedése, valamint az infrastrukturális ellátottság vonatkozásában a Központi Statisztikai

Hivatal megyei igazgatósága (a továbbiakban: KSH), míg a községi önkormányzati feladatoknak az országos átlagot

meg nem haladó költségráfordítással történõ ellátását a Magyar Államkincstár területi szerve által kiállított igazolással

tanúsítja.

8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót az elõkészítõ bizottság a helyi népszavazást megelõzõen ismerteti

a választópolgárokkal és a kezdeményezésrõl kéri a képviselõ-testület állásfoglalását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakossági tájékoztatást követõ harminc napon belül az elõkészítõ bizottság kezdeményezi a

helyi népszavazással kapcsolatos aláírásgyûjtõ ív hitelesítését. A helyi népszavazásra feltett kérdésben meg kell jelölni

a községgé nyilvánítás határozott szándékát és annak – önálló község alakításával, településegyesítéssel vagy

településegyesítés megszüntetésével történõ – módját.

(3) A helyi népszavazás elõkészítése során a képviselõ-testület által szervezett falugyûlésen a polgármester ismerteti a

7. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót, a kezdeményezéssel kapcsolatos képviselõ-testületi állásfoglalást és a

4. § (1) bekezdése szerinti esetekben a helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét.
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9. § Az érvényes és eredményes helyi népszavazást követõ harminc napon belül a képviselõ-testület határozatba foglalja

a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, annak indokait, melyet a kezdeményezéshez csatolni kell.

4. Települések egyesítése

10. § Községek egyesítése esetén a döntését késõbbi idõpontban meghozó képviselõ-testület polgármestere, illetve város

és község egyesítésekor a város polgármestere terjeszti fel a kezdeményezést. Az elõkészítõ iratban be kell mutatni

a belterületek egybeépültségét, az Mötv. 100. § (1) bekezdése szerint az új település nevére tett javaslatot, ismerteti

a településegyesítés érveit, indokait, az egyesítésnek az érintett lakosságra és a természeti környezetre gyakorolt

hatásait, elõnyeit, esetleges hátrányait.

5. Területrész átadása

11. § (1) Területrész átadását elõkészítõ bizottság javaslatot készít az átadásra kerülõ területrész területére, az új közigazgatási

határvonalra, a vagyon megosztására, a költségek viselésére. A javaslat a területrész szempontjából bemutatja a lakott

területrész átadásának részletes körülményeit, különösen: elõnyeit, esetleges hátrányait, feltételeit, költségeit,

közigazgatási, intézményi és egyéb lakossági szolgáltatások igénybevételének lehetõségeit, az infrastrukturális

fejlettség szintjét és a közmûellátottságot, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó jogokat és

terheket.

(2) Lakott területrész átadása esetén a képviselõ-testületek elõzetes megállapodásáról, az elõkészítõ bizottság

javaslatáról és a lakott területrész átadásának részletes feltételeirõl a lakosságot a helyi népszavazás elõtt tájékoztatni

kell.

(3) A lakott területrészt átadó önkormányzat képviselõ-testülete a helyi népszavazást a képviselõ-testületek elõzetes

megállapodásának megkötését követõ hatvan napon belül köteles elrendelni.

(4) Lakott területrész átadása az önkormányzati általános választás napjával történhet.

(5) A területrészt átvevõ település önkormányzatának polgármestere az aláírást, illetve döntés kézhezvételét követõ

öt napon belül küldi meg

a) az átadás részletes feltételeit tartalmazó megállapodást, vagy az Mötv. 102. § (4) bekezdése szerinti jogerõs bírói

döntést a járási földhivatali bejegyzés és

b) az a) pontban meghatározott iratokat és a területrész átadásának ingatlan-nyilvántartási jogerõs bejegyzését

a miniszternek, kormányhivatalnak és a KSH-nak tájékoztatás

céljából.

(6) Területrész átadása esetén a 2. §, a 3. § (1) bekezdése és a 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

6. Település megyék közötti átcsatolása

12. § (1) Településnek a területével határos másik megyéhez történõ átcsatolására irányuló kezdeményezésben részletezni kell

az átcsatolás indokait, és azt, hogy az átcsatolás a település fejlõdésére, a lakosság számára milyen elõnyökkel jár.

A képviselõ-testület a kezdeményezésben foglaltakról írásos tájékoztatást készít a választópolgárok számára.

A kezdeményezésben különösen az alábbi területeken várható elõnyöket indokolt bemutatni:

a) közigazgatási és igazságügyi szolgáltatások;

b) alapellátást meghaladó közszolgáltatások;

c) munkaerõpiaci helyzet, foglalkoztatás és

d) a fogadó megye területfejlesztési célkitûzéseihez való kapcsolódás lehetséges területei.

(2) A kezdeményezésrõl az érintett megyei önkormányzatok közgyûlései – a települési képviselõ-testület

kezdeményezésének megérkezését követõ ülésükön, legkésõbb hatvan napon belül – állást foglalnak.

(3) Az új megyehatárt a 3. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási terület változására vonatkozó adatok alapján kell

meghatározni.

7. Várossá nyilvánítás

13. § (1) A községi önkormányzat képviselõ-testülete a várossá nyilvánítás kezdeményezésekor részletes értékelésben mutatja

be a község fejlettségét, térségi szerepét.
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(2) A község fejlettségét, térségi szerepét különösen a következõk szerint kell értékelni:

a) a község helye a térség településhálózatában, fejlõdésének fõ jellemzõi, történeti, társadalmi értékei,

hagyományai;

b) a község népességének alakulása, demográfiai, társadalmi szerkezetének jellemzõi;

c) a község gazdasági fejlettsége, szerkezete, jelentõsebb gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató funkciók,

ezek térségi kihatása, az üdülés, az idegenforgalom és a vendéglátás jellemzõi;

d) a gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság a községben, a térségi ingázás, a képzettség jellemzõi;

e) a község infrastrukturális fejlettsége, közmûvesítettsége: az ivóvíz-ellátottság, a szennyvízelvezetés (-tisztítás,

-kezelés és -elhelyezés), a rendszeres hulladékgyûjtés (-elhelyezés), a fûtés módja, a hírközlés;

f) a közlekedés jellemzõi: a község kapcsolódása az országos közlekedési hálózatokhoz (közúti, vasúti), a község

elérhetõségi viszonyai, a településen belüli (közösségi) közlekedés, az úthálózat kiépítettsége, a szilárdburkolatú

utak aránya, a kerékpárutak kiépítettsége;

g) a község településszerkezete, épített környezete (településközpont, lakásállomány jellemzõi), az általa elfogadott

és a megyei fejlesztési és rendezési tervek alapján betöltött helye, szerepe;

h) a község intézményei, fõként a térséget is ellátók jellemzõi, elsõsorban az oktatás, a kultúra, a tudomány,

a kutatás, az innováció, az egészségügyi és szociális ellátás, egyéb intézmények, valamint az igazgatási és

rendészeti szervek területén;

i) a község szellemi, kulturális, sportélete, társadalmi szervezettsége, a civil szervezõdések tevékenysége, mindezek

kihatása a térségre és

j) az önkormányzati vagyon és a gazdálkodás bemutatása, az önkormányzat társulásos kapcsolatai, térségi szervezõ

munkája.

14. § A kezdeményezés felterjesztésekor a képviselõ-testület a kezdeményezésében bemutatja, hogy

a) a település várossá nyilvánítása esetén képes ellátni a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban

elõírt kötelezettségeket és

b) képes biztosítani az a) pontban meghatározottak szervezeti és személyi feltételeit.

15. § (1) A miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezések értékelésére a tudomány, az országos önkormányzati

érdekszövetségek képviselõibõl és a gyakorlati szakemberekbõl álló – legfeljebb hét tagú – bizottságot kér fel.

A bizottság tagjainak megbízatása a miniszterelnök megbízatásának idõtartamára szól.

(2) A bizottság az adatok összehasonlítása érdekében a 13. § (2) bekezdésében foglaltak kiegészítésére hívhatja fel

az érintett polgármestert.

(3) A miniszter a bizottság véleményét figyelembe véve tesz javaslatot a várossá nyilvánításra a köztársasági elnöknek.

Ezzel egyidejûleg – álláspontját indokolva – tájékoztatást ad azokról a kezdeményezésekrõl, amelyeket döntésre nem

terjeszt elõ.

(4) A köztársasági elnök várossá nyilvánításról szóló döntésének Magyar Közlönyben történõ közzétételét követõ tizenöt

napon belül, döntés hiányában augusztus 31-ig a miniszter tájékoztatja az érintett polgármestert a kezdeményezés

eredményérõl.

8. Fõvárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása

16. § A fõváros kerületi tagozódása, fõvárosi kerület területrészének más fõvárosi kerülethez való csatolása, fõváros

határával közvetlenül érintkezõ fõvárosi kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a fõvárosból való kiválása és

önálló településsé nyilvánítása, fõvárossal határos települési önkormányzatnak a fõvároshoz történõ csatlakozása

esetén a 2–12. §-t megfelelõen alkalmazni kell.

9. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ területszervezési ügyek esetén is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. és a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

3. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

4. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

16. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény. 73. § (1) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában

és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

1. pontjában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont

1.5. alpontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

11. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

i) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

2. pontjában,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13., 14.,

15. és 21. pontjában,

a 75. § és a 92. § k) és l) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §

(1) bekezdés o) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

18. pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdésében,

a 14. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint az épített

környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 17. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelügyr.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – az építõipari kivitelezési tevékenység

jogosulatlan vagy szakszerûtlen végzõjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell

alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérõ szabályozás hiányában kell alkalmazni.”

(2) Épfelügyr. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerûtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat

résztvevõjével szemben – a (2) bekezdés kivételével – a 1/A–2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot

alkalmazza.
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(2) Az építésfelügyeleti hatóság – az 1. mellékletében foglalt I. táblázat 15–17. és 23. pontjában, továbbá a II. táblázat

9–10. és 14–15. pontjában meghatározott jogsértések kivételével – az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellõzi,

ha az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, az építésügyi hatósági szolgáltatásról

szóló kormányrendeletben meghatározott figyelmeztetés feltételei fennállnak.”

(3) Az Épfelügyr. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az építésfelügyeleti bírságot – a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az

építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezõre vonatkozóan az 5. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény

fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerzõdésben megjelölt tervezési díj,

ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint

számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték),

c) I. táblázat 5. pontjában az építési mûszaki ellenõrre és a felelõs mûszaki vezetõre, valamint a 6–16. pontjában

meghatározott jogsértõ állapot fennállása esetén: a fõvállalkozói építési szerzõdésben rögzített építési tevékenység

eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdés szerinti számított építményérték,

d) II. táblázat 1–10. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó építési szerzõdésében

rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték

figyelembevételével kell megállapítani.”

2. § (1) Az Épfelügyr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bírság mértéke – a (2)–(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevõire

vonatkozóan, az egyes jogsértõ cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám

és az 1/B. § a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az

ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában a tervezõre vonatkozóan meghatározott jogsértõ cselekmény

fennállása esetén: az építési folyamat résztvevõire vonatkozóan, az egyes jogsértõ cselekményhez meghatározott

összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított

tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb

bírságösszeg,

c) I. táblázat 5. pontjában az építési mûszaki ellenõrre és a felelõs mûszaki vezetõre, valamint 6–16. pontjában

meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevõire vonatkozóan, az egyes jogsértõ

cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § c) pontja szerint számított

érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

d) II. táblázat 1–10. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevõire

vonatkozóan, az egyes jogsértõ cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám

és az 1/B. § d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az

ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

e) I. táblázat 17–23. pontjában és II. táblázat 11–15. pontjában meghatározott jogsértõ cselekmény fennállása esetén:

az építési folyamat résztvevõire vonatkozóan, az adott jogsértõ cselekményhez meghatározott bírságösszeg.”

(2) Az Épfelügyr. 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. § (6) bekezdése szerinti kivitelezõ jogsértõ cselekményével kapcsolatos

építésfelügyeleti bírságot – a kivitelezõ által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint

számított építményértéket alapul véve – a fõvállalkozó kivitelezõre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint

köteles megállapítani.”

(3) Az Épfelügyr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenõrzés eredményeként ugyanazon résztvevõvel szemben egy cselekménnyel

összefüggésben megállapított több jogsértés miatt

a) a legmagasabb bírságot eredményezõ jogsértõ cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven

százalékkal megemelt összege vagy

b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege

közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb.”
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3. § (1) Az Épfelügyr. 2/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Építési mûszaki ellenõr közremûködésének hiányában az építési mûszaki ellenõrrel szemben megállapított, az

1. mellékletben foglalt I. táblázat 15. pontjában meghatározott bírságtétel az építtetõt terheli.”

(2) Az Épfelügyr. 2/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felelõs mûszaki vezetõvel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 14. pontja vagy

a II. táblázat 8. pontja szerinti bírság a fõvállalkozó kivitelezõt terheli, ha a felelõs mûszaki vezetõ bizonyítja, hogy az

adott jogsértõ cselekményrõl a fõvállalkozó kivitelezõt tájékoztatta, és a fõvállalkozó kivitelezõ ennek ellenére

a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.”

4. § Az Épfelügyr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az – az Építésügyi

Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet

szerinti – elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.”

5. § Az Épfelügyr. 3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3/A. § Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata – a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott

határozat kivételével – tartalmazza

a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot,

b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre

bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni.”

6. § Az Épfelügyr. a következõ 6–7. §-sal egészül ki:

„6. § Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenõrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének

elõírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet

építésfelügyeleti bírságot megállapítani.

7. § (1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.)

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

a 2013. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeltnek a Módr. 7. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

7. § (1) Az Épfelügyr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Épfelügyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az Épfelügyr.

a) 2. § (3) bekezdésében az „I. rész 16. pontban” szövegrész helyébe az „I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat

10. pontjában” szöveg,

b) 2/A. §

ba) (3) bekezdésében az „1. melléklet I. rész 15. pontjában és a II. részben meghatározott bírságtétel 50%-a

a felelõs mûszaki vezetõt, 50%-a a kivitelezõt terheli” szövegrész helyébe a „I. mellékletben foglalt I. táblázat

15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13. pontjában meghatározott bírságtétel a felelõs mûszaki

vezetõt terheli” szöveg,

bb) (4) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. mellékletben foglalt I. táblázata” szöveg,

c) 3. §

ca) (2) bekezdés b) pontjában a „tervek tervezõjével vagy” szövegrész helyébe a „tervek tervezõjével,

a beruházáslebonyolítóval vagy” szöveg,

cb) (4) bekezdésében a „napon belül” szövegrész helyébe a „napot követõen haladéktalanul” szöveg,

d) 2. melléklet 9. pontjában a „dátuma (APEH felé):” szövegrész helyébe a „dátuma (Nemzeti Adó- és Vámhivatal

felé):” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az Épfelügyr. 2. § (8) és (9) bekezdése.
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2. Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes

szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épmer.) a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.)

Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követõen engedélyezett építési mûszaki ellenõri

tevékenységre kell alkalmazni. A 2013. július 1-jét megelõzõen kiadott, 2. melléklet szerinti középfokú végzettséggel

rendelkezõ építési mûszaki ellenõri jogosultságok a névjegyzékben maradnak.”

(2) Az Épmer. 4. melléklet 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vizsgázó ismerje:)

„13. a termékek elvárt követelményeire és a teljesítménynyilatkozatra, továbbá a CE jelölés alkalmazására vonatkozó

elõírásokat,”

11. § Hatályát veszti az Épmer.

a) 3. § (1) bekezdésében a „ , vagy középfokú szakirányú végzettség” szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdésében az „I. vagy építési mûszaki ellenõr II.” szövegrész,

c) 3. § (4)–(5) bekezdése,

d) 5. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja,

e) 2. melléklet I. Rész 2.1.c) pont cb) alpontja,

f) 2. melléklet I. Rész 2.2.c) pont cb) alpontja,

g) 2. melléklet I. Rész 2.3.c) pont cb) alpontja,

h) 2. melléklet I. Rész 2.4.c) pont cb) alpontja,

i) 2. melléklet II. Rész 1.1.c) pont cc) alpontja,

j) 2. melléklet II. Rész 1.2.c) pont cb) alpontja,

k) 2. melléklet II. Rész 2.2.c) pont cc) alpontja,

l) 2. melléklet II. Rész 4.2.c) pont cb) alpontja,

m) 2. melléklet II. Rész 5.c) pont cb) alpontjában a „villamosipari technikusi végzettség,” szövegrész,

n) 2. melléklet II. Rész 6.2.c) pont cb) alpontja,

o) 2. melléklet II. Rész 8.2.c) pont cb) alpontja,

p) 2. melléklet II. Rész 10.2.c) pont cb) alpontjában a „villamosipari technikusi végzettség,” szövegrész.

3. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

módosítása

12. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Épbír.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a jogszerûtlen, vagy szakszerûtlen építési tevékenység esetében

építésügyi bírsággal (a továbbiakban: bírság) sújtja az építtetõt vagy az ingatlan tulajdonosát.”

13. § Az Épbír. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A bírság mértéke az alapbírság és a számított építményérték (4) bekezdés és a 2. melléklet figyelembevételével

meghatározott értékének az összege. A bírság mértékét a 3. melléklet szerint – a kerekítés szabályai alkalmazva –

10 000 forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(2) Az alapbírság mértéke

a) mûemléki területen álló, nem védett építményen jogszerûtlenül végzett építési tevékenység esetén: 300 000 forint,

b) helyi védelem alatt álló építményen jogszerûtlenül végzett építési tevékenység esetén: 250 000 forint,

c) építési engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõen végzett építési tevékenység esetén: 200 000 forint,

d) engedélytõl eltérõen meg nem épült építményrész esetén, ha annak hiányában a megvalósult építmény anyagi jogi

jogszabályt sért: 100 000 forint,

e) az építési engedély jogerõre emelkedése elõtt megkezdett, vagy az építési engedély végrehajthatóságának

felfüggesztése alatt végzett építési tevékenység esetén, ha az építtetõ az engedélyezett tervtõl nem tért el:

50 000 forint,
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f) kezdés bejelentés nélkül végzett bontási tevékenység esetén: 50 000 forint,

g) építési engedély nélkül végezhetõ, de anyagi jogi jogszabályt sértõ módon végzett építési tevékenység esetén:

50 000 forint.

(3) A számított építményérték az elkészült, kivitelezés alatt álló, vagy elbontott

a) építményhez, építményrészhez, megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt, az 1. melléklet szerinti egységár,

valamint

b) az építmény, építményrész, – építésügyi hatósági engedély, építészeti-mûszaki tervdokumentáció vagy felmérés

alapján számított – nettó alapterületének, bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatának, felületének,

hosszának vagy darabszámának, a megmozgatott földmennyiség tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított

térfogatának szorzata, több különbözõ mértékegységû vagy egységáru építményrész esetében e szorzatok összege.

(4) A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell

figyelembe venni:

a) engedély nélküli építés esetén 50%,

b) engedélytõl eltérõ építés esetén 40%,

c) engedély nélkül végzett bontás esetén 30%,

d) kezdés bejelentés nélkül végzett bontás esetén 20%,

e) helyi védelem alatt álló épületen végzett jogszerûtlen építési tevékenység esetén 70%, ha a szabálytalanság

a védettség elrendelésének alapjául szolgáló építményt (építményrészt) érinti,

f) világörökségi területen és mûemléki védelem alatt álló ingatlanon meglévõ, nem védett építményen történõ

jogszerûtlen építési tevékenység esetén 80%.

(5) Amennyiben a számított építményérték (4) bekezdés szerinti összege nem éri el a (2) bekezdés szerinti alapbírság

értékét, úgy a bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti alapbírság összegével egyezik meg.

(6) A bírság mértékének meghatározásánál nem kell figyelembe venni a számított építményértéket a (2) bekezdés

d), e) és g) pontja esetében. Ez esetben a bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti alapbírság összegével egyezik meg.

(7) A jogszerûtlenül végzett bontást követõen új építmény jogszerûtlen vagy szakszerûtlen létesítése esetén a bírságot

a bontásra és az építésre külön ki kell szabni.

(8) A fizetendõ bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított bírságérték

a) 150%-a, ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel szemben kerül sor, akit 3 éven belül egy alkalommal,

b) 200%-a, ha kiszabására olyan személlyel vagy szervezettel szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két

alkalommal

jogerõsen építésügyi bírsággal sújtottak.”

14. § Az Épbír. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését

az – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló

kormányrendelet szerinti – elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.”

15. § Az Épbír. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.)

Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

16. § Az Épbír.

a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

17. § Az Épbír.

a) 2/A. §-ában a „rendelet szerinti módon és mértékben” szövegrész helyébe a „rendelet mérlegelési

szempontrendszere szerint, annak megfelelõ módon és mértékben” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „hosszabbításáról” szövegrész helyébe a „hosszabbításáról, illetve a részletfizetésrõl”

szöveg

lép.
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18. § Hatályát veszti az Épbír.

a) 5. § (3) bekezdésében az „A bírság megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhetõ.” szövegrész,

b) 4. § (2) és (3) bekezdése,

c) 6. § (1) bekezdése,

d) 7. §-t megelõzõ, „A bírság nyilvántartása” alcíme,

e) 7. § (3) bekezdésében az „állami” szövegrész,

f) 7. § (5) bekezdése.

4. A településrendezési és építésügyi-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

módosítása

19. § A településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott településrendezési eszközöket, valamint az

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

szóló kormányrendelet alapján építési engedélyhez kötött és e rendeletben meghatározott épületek

építészeti-mûszaki dokumentációt véleményezõ területi vagy központi tervtanács mûködésére és eljárási rendjére. Az

Étv.-ben a települési önkormányzat polgármesterének lehetõvé tett településképi véleményezési eljáráshoz

– önkormányzati rendeletben szabályozott – helyi tervtanácsi vélemény beszerzése során a 2. §-t, a 3. § (2) bekezdését,

az 5. §-t, a 15–16. §-t kell alkalmazni.”

20. § Az R. 2–3. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„2. § A tervtanács – a településtervezésben vagy az építészeti-mûszaki tervezésben kiemelkedõ, magas szintû elméleti

és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ – természetes személyekbõl álló szakmai tanácsadó, véleményezõ testület.

A tervtanács elnökbõl és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.

A tervtanács tagjainak személyére a tervtanács elnöke tesz javaslatot.

3. § (1) A tervtanács elnöke

a) a központi építészeti tervtanács esetében az országos fõépítész,

b) a területi tervtanács esetén a mûködési területén illetékes állami fõépítész.

(2) A tervtanács elnöke

a) javaslatot tesz a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására,

b) vizsgálja a tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását, szükség esetén a tervtanácsi tárgyalásra

irányuló kérelmet átteszi a feladatkör és mûködési terület szerint illetékes tervtanácshoz,

c) e rendeletben foglaltaknak megfelelõen meghatározza a tervtanács összetételét, ennek keretében a tárgyalandó

témáktól függõen – a Magyar Építész Kamara, illetve érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamara javaslatát is

figyelembe véve – bírálót és tervtanácsi tagot jelöl ki, megbízza a tervtanács tagjait, a terv bírálóját, meghívja

a tervtanácsi tárgyalás résztvevõit, visszavonja a tervtanácsi tagok megbízását,

d) vizsgálja, hogy a bírálatra rendelkezésre bocsátott építészeti-mûszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet

szerinti kötelezõ tartalmi elemeket, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a dokumentáció benyújtóját,

e) irányítja a tervtanácsi munkát, vezeti a tárgyalást,

f) gondoskodik a jegyzõkönyv vezetésérõl, a tárgyaláson elhangzott véleményeket szóban összefoglalja és ez alapján a

tervtanácsi véleményt megfogalmazza a jegyzõkönyv számára,

g) hitelesíti a tervtanácsi véleményt,

h) gondoskodik a tervtanácsi véleménynek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus

dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) való feltöltésérõl, kérésre megküldi az érintettnek a tervtanácsi

véleményt,

i) gondoskodik a tervtanács mûködésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási feladatok végzésérõl,

j) gondoskodik akadályoztatása esetén a helyettesítésérõl.”

21. § Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A tervtanács tagja a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki

szakértõi jogosultság szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett
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szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ

természetes személy lehet.

(2) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag.

(3) A tervtanácsi tag megbízása megszûnik a megbízási idõ lejártával, a tag lemondásával vagy a megbízás

visszavonásával.

(4) A Magyar Építész Kamara, valamint érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt és az elnök által

megbízott személy, továbbá az építés helye szerinti települési önkormányzat fõépítésze tagként vesz részt

a tervtanácsi ülésen.”

22. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A területi településrendezési tervtanács mûködési területe megegyezik az állami fõépítész illetékességi

területével.

(2) A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz tervezõje településrendezési

tervtanácsi véleményt kérhet a készülõ településrendezési eszközrõl a településrendezési eljárás közbensõ

véleményezési szakaszát megelõzõen.”

23. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A központi építészeti tervtanács feladata, hogy

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére

véleményezze az elsõ fokú építésügyi hatósági eljárásban a döntés alapjául szolgáló, a területi tervtanács által

véleményezett építészeti-mûszaki dokumentációt, valamint

b) véleményezze a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügy tárgyát képezõ építési beruházás

épületeinek építészeti-mûszaki dokumentációját, ha a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánító kormányrendelet erre kijelöli.”

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A területi építészeti-mûszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze

a) a fõvárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt

aa) álló területen az építéssel érintett telek közterülettel határos, vagy a telek közterületi határához legközelebb, de

legfeljebb 20 méterre álló új épület építése vagy ilyen helyen álló meglévõ épület településképet érintõ felújítása,

átalakítása, bõvítése, továbbá

ab) nem álló területen fõvárosi helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület településképet érintõ felújítása,

átalakítása, bõvítése

építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki dokumentációt,

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a másodfokú építésügyi hatóság megkeresésére

az elsõ fokú eljárásban a döntés alapjául szolgáló, az önkormányzat polgármestere által – a helyi építészeti-mûszaki

tervtanács szakmai álláspontjára alapozott – véleményezett építészeti-mûszaki dokumentációt, továbbá

c) mûemléken végzett építési tevékenység és a mûemléki jelentõségû vagy világörökségi területen a telek közterületi

határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építése építési engedélyezéséhez szükséges

építészeti-mûszaki dokumentációt.”

24. § Az R. 10. §-a és 11. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„10. § (1) Az állami fõépítész területi építészeti-mûszaki tervtanácsként az építészeti és a beépítési jellegzetességek

figyelembevételével összefüggõ világörökségi területeken tájegységi tervtanácsokat mûködtethet a 9. § (4) bekezdés

a) pontjában meghatározott körben.

(2) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó építészeti-mûszaki dokumentáció

ismételten nem bírálható el.

11. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a településrendezési tervtanácshoz a dokumentációt olyan állapotban

(munkafázisban) kell benyújtani, hogy arról egyértelmû vélemény legyen alkotható.

(2) A településrendezési tervtanácshoz benyújtandó dokumentáció – annak jellegétõl függõen – tartalmazza:

a) az országos területrendezési terv, a megyei, valamint a kiemelt térségi tervek irányadó részeit,

b) a hatályos településfejlesztési koncepciót,
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c) az elvégzett vizsgálatok összefoglalását,

d) az alátámasztó munkarészeket,

e) a tervdokumentáció tervezõjének nevét, címét, székhelyét, a tervezési jogosultság megnevezését, névjegyzéki

számát, továbbá

f) azon dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a benyújtó tervtanácsi véleményt kér.

(3) Az építészeti-mûszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-mûszakidokumentációnak az alábbi munkarészeket

kell tartalmaznia:

a) építészeti mûszaki leírás,

b) a településszerkezetet, a telepítést – a környezetbe illeszkedést, a beépítést – bemutató helyszínrajz a szomszédos

építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) az eltérõ szintek alaprajza 1:200 léptékben,

d) metszet 1:200 léptékben,

e) az esztétikus megjelenést – tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot – bemutató, a rálátás- és látványvédelmet

alátámasztó valamennyi homlokzat, településkép, utcakép, látványterv, fotó,

f) a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre vonatkozó kivonata,

g) mûemlék esetén az építési tevékenységgel érintett épületrészre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott

tartalmú építéstörténeti dokumentáció, a tervezett beavatkozásokat megalapozó vizsgálatok, szakvélemények,

valamint a mûemléki értékek bemutatására alkalmas részletességû felmérési dokumentáció.”

25. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az építészeti-mûszaki dokumentációt a tervtanács ülése elõtt legalább 8 nappal, elektronikusan digitális formában

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott módon, az ÉTDR által biztosított elektronikus tárhelyre fel

kell tölteni és egy kinyomtatott példányban a tervtanácshoz be kell nyújtani.”

(2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a benyújtott építészeti-mûszaki dokumentáció nem felel meg az e rendeletben elõírt tartalmi

követelményeknek, 3 napon belül egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidõvel hiánypótlásra kell felszólítani

a benyújtót.”

(3) Az R. 12. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) A tervtanács a véleményét az építészeti-mûszaki dokumentáció hiánytalanná válásától számított 15 napon belül

alakítja ki. Az ügyintézési határidõbe a vélemény postára adásának napja is beleszámít.

(7) A tervtanács elnöke által hitelesített tervtanácsi véleményt elektronikusan az ÉTDR rendszer tárhelyére fel kell

tölteni vagy kérésre postai úton meg kell küldeni – építészeti-mûszaki tervtanács esetén – az építészeti-mûszaki

dokumentáció benyújtójának.”

26. § (1) Az R. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tervtanácsi tárgyalásra a következõk szerinti esetben meg kell hívni:)

„b) a területi településrendezési tervtanács esetén a Magyar Mérnöki Kamarát képviselõ tagot,”

(2) Az R. 13. § (4) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt)

„b) a tervdokumentáció benyújtására jogszabállyal kötelezett (a továbbiakban: a tervdokumentáció benyújtója),

építészeti-mûszaki dokumentáció esetén a tervezõ,

c) településrendezési tervtanács esetén – amennyiben nem õ a benyújtó –

ca) a település polgármestere,

cb) a tervdokumentáció készítõje,

cc) településrendezési szerzõdés alapján készülõ településrendezési eszköz esetén az önkormányzattal szerzõdõ fél,

d) építészeti-mûszaki tervtanács esetén az építtetõ,

e) a központi és a területi építészeti-mûszaki tervtanács esetén az illetékes önkormányzat polgármestere.”

27. § (1) Az R. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az építészeti-mûszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-mûszaki terv

megfelel-e)

„a) az építészeti minõség, szakmai igényesség, ezen belül különösen

aa) a telepítés, településkép,
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ab) az esztétikus megjelenés,

ac) a kedvezõ településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a megfelelõ rálátás és látványvédelem”

(követelményének)

(2) Az R. 15. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az építészeti-mûszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-mûszaki terv

megfelel-e)

„c) mûemlék esetén az a) pontban foglaltakon túlmenõen, hogy a benyújtott építészeti-mûszaki terv megfelel-e

a mûemléki értékek hosszú távú fenntartása, méltó használata és bemutatása”

(követelményének.)

28. § Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre

a) ajánlja vagy

b) nem ajánlja.

(2a) A tervtanács véleményét indokolja, az indoklásban meghatározza azokat a jogszabályhelyeket is, amelyekre

véleményét alapozta. Ha a tervtanács véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre nem ajánlja, a vélemény

indoklásában kitér azokra a javasolt tervmódosítási elemekre, amelyeket a terv átdolgozása során ajánl figyelembe

venni.”

29. § Az R. 18. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm.

rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

30. § Az R.

a) 6. § (3) bekezdésében az „5. § (1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdése” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

c) 7. §

ca) (1) bekezdés b) pontjában a „vagy munkatársa” szövegrész helyébe a „ , munkatársa, társtervezõje vagy

ágazati tervezõje” szöveg,

cb) (3) bekezdésében a „képviselõ testületének” szövegrész helyébe az „a képviselõ-testület” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében az „a 10. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „a 10. §

(1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az „és összetételben, de legalább 5 taggal” szövegrész helyébe a „– de legfeljebb 5 fõvel –

és összetételben” szöveg,

f) 15. § (1) bekezdés

fa) nyitó szövegében a „terv” szövegrész helyébe az „eszköz”, az „azok” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

fb) a) pontjában a „vannak-e” szövegrész helyébe a „van-e” szöveg,

fc) b) pontjában a „segítik-e” szövegrész helyébe a „segíti-e” szöveg, az „és részleteire” szövegrész helyébe

a „vagy részeire” szöveg,

fd) c) pontjában a „megfelelnek-e az Étv. 8. §-ában” szövegrész helyébe a „megfelel-e az Étv. 7. §-ában” szöveg,

fe) d) pontjában a „veszik-e” szövegrész helyébe a „veszi-e” szöveg,

ff) e) pontjában a „tisztázták-e” szövegrész helyébe a „tisztázta-e” szöveg,

fg) f) pontjában a „megfelelnek-e a rájuk” szövegrész helyébe a „megfelel-e a rá” szöveg,

g) 16. § (4) bekezdésében a „titkár a jegyzõkönyvben” szövegrész helyébe a „tervtanács a jegyzõkönyvben” szöveg,

a „tervtanács véleményét” szövegrész helyébe a „véleményét” szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti az R.

a) 4. §-a és az ezt megelõzõ alcím,

b) 7. § (1) bekezdésében a „ ,valamint titkárként” szövegrész,

c) 7. § (5) bekezdésében a „ , valamint a titkár” szövegrész,

d) 12. § (3) és (8) bekezdése,

e) 13. § (2) bekezdésének e) pontja,
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f) 13. § (8) bekezdése,

g) 14. § (1) bekezdésében a „ ,a településrendezési tervtanácsról az ügyrendje szerint” szövegrész,

h) 17. § (2) bekezdés b) pontjában az „elnökét,” és az „és titkárát” szövegrész,

i) 17. § (3) bekezdése.

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

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

a) 8/B. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános

építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban”

szövegrész helyébe az „ , valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló

kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi

engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárásban” szöveg,

b) 8/B. § (2) bekezdés i) pontjában a „szabályairól szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe a „ ,valamint

a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet”, a „fõvárosi és megyei

kormányhivatalt, a másodfokú eljárásban az építésügyért felelõs minisztert” szövegrész helyébe a „az építésügyi

és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

1. § (2) bekezdésében meghatározott elsõ fokú kiemelt építésügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságot” szöveg

lép.

6. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A Kormány telekalakítási eljárás lefolytatatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságként az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban – a honvédelmi és katonai célú ingatlanok,

valamint a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – elsõ fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt

jelöli ki.

(2) A Kormány telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságként, ha az összevont telepítési

eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül, az összevont telepítési eljárást lefolytató közremûködõ építésügyi

hatóságot jelöli ki.”

7. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági ügyek, a sajátos építményfajták és

a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és

megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyek kivételével – az elsõ fokú

építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: elsõ fokú építésügyi

hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzõjét és

a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét jelöli ki. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzõjének illetékessége

a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott

településekre terjed ki.

(2) A Kormány

a) a Kormány által rendeletben kiemelt jelentõségû üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) nyilvánított

általános építésügyi hatósági ügyben – a kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérõ

rendelkezése hiányában –,

b) eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,
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c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti

közremûködõ vagy társhatósági feladatok ellátására,

d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett

veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építésügyi hatósági ügyben,

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint

f) az elsõ fokú építésügyi hatóságot érintõ kizárási ügyben

az elsõ fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: elsõ fokú kiemelt

építésügyi hatóság) – a sajátos építményfajták, valamint a repülõtér létesítésének, fejlesztésének

és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló

kormányrendeletben meghatározottak kivételével – az építmények, építési tevékenységek tekintetében az

1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási

építésügyi hivatalt – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –, illetve járási építésügyi és örökségvédelmi

hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fõvárosi kerületekre kiterjedõ illetékességgel.

(3) Az 1. melléklet II. részében felsorolt járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, az 1. melléklet II. részében

meghatározott illetékességi területén – a (2) bekezdésben meghatározott feladatok mellett – ellátja

a) a mûemlékekkel kapcsolatos elsõ fokú építésügyi hatósági feladatokat, valamint

b) a mûemléki jelentõségû területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület

építésével vagy meglévõ épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bõvítésével vagy átalakításával kapcsolatos

elsõ fokú építésügyi hatósági feladatokat.

(4) A Kormány a fõvárosban – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok mellett – az Étv. rendelkezései alapján

a helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az elsõ fokú építésügyi hatósági feladatok ellátására az

1. melléklet II. részében felsorolt fõvárosi kerületi hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi és

örökségvédelmi hivatalt jelöli ki.

(5) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként, valamint

a mûemlékvédelem területén a külön jogszabályban meghatározott másodfokú feladatok ellátására az építmények,

építési tevékenységek tekintetében – a sajátos építményfajták, valamint a repülõtér létesítésének, fejlesztésének

és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló

kormányrendeletben meghatározottak kivételével – a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként

mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységét

(a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki.

(6) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó

mûtárgyak tekintetében elsõ fokú építésügyi hatóságként a (2) bekezdés, másodfokú építésügyi hatóságként az

(5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot jelöli ki.

(7) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki.

Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintõ építésügyi hatósági ügyekben a (2) és

az (5) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el.

(8) Azokban az esetekben, amikor az ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános építésügyi szakkérdésben szakhatóság

közremûködését rendeli el, a Kormány a kiemelt jelentõségû ügyben – a kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításról

szóló kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – szakhatóságként elsõ fokon a (2) bekezdés szerinti hatóságot,

másodfokon az (5) bekezdés szerinti hatóságot jelöli ki.

(9) Építésügyi Szolgáltatási Pontként az 1. melléklet III. részében meghatározott városi és 5000 fõ lakosságszám feletti

települési önkormányzat a következõ építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el:

a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elõsegítése érdekében,

b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás

befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az

építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),

c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be

történõ feltöltésének biztosítása,

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetõvé

tétele, továbbá

e) települési önkormányzati egyéb mûszaki, üzemeltetési feladatok.”
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35. § Az Éhk. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) elsõ fokon az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként

mûködõ járási építésügyi hivatalt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –, illetve járási építésügyi és

örökségvédelmi hivatalt (a továbbiakban együtt: elsõ fokú építésfelügyeleti hatóság) az 1. melléklet I. és II. részében

felsorolt járásokra, fõvárosi kerületekre kiterjedõ illetékességgel,

b) másodfokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi

hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységét (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti

hatóság)

jelöli ki.

(2) A mûemléki jelentõségû területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló,

meglévõ épület bontásának tudomásulvételével kapcsolatos elsõ fokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat az

1. melléklet II. részében felsorolt járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi és

örökségvédelmi hivatal látja el.

(3) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó

mûtárgyak tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti

feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenõrzési feladatokat

ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintõ

építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóság jár el.”

36. § Az Éhk. a 3. §-t követõen a következõ alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:

„A szakmai irányító szerv

3/A. § A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatal

tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében,

valamint 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve –

gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje az építésügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).”

37. § (1) Az Éhk. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A járásszékhely település jegyzõjére, a fõvárosi kerület jegyzõjére, a járási (fõvárosi kerületi) hivatal vezetõjére, a

fõvárosi és a megyei kormányhivatal kormánymegbízottjára, fõigazgatójára és igazgatójára nem vonatkoznak a 4. §

(2) és (4) bekezdésében, valamint az 5–7. §-ban meghatározott foglalkoztatási feltételek.”

(2) Az Éhk. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a köztisztviselõ vagy kormánytisztviselõ

végzettségét igazoló oklevélbõl a szakirányú végzettség, valamint a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól

szóló kormányrendeletben meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint – a jogszabály alapján – nem

állapítható meg, akkor az oklevél szakirányúságáról, egyenértékûségérõl a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar

Mérnöki Kamara által létrehozott bizottság dönt.

(6a) A többciklusú képzési szerkezet bevezetését követõen, felmenõ rendszerben kibocsátott oklevelek

egyenértékûségének ellenõrzésekor az oklevél szakirányú kredittartalmát a 4. melléklet szerint kell megállapítani.

(6b) A (6) bekezdés szerinti bizottsághoz az oklevél szakirányának, egyenértékûségének ellenõrzése céljából az

Europass oklevélmelléklet másolatot, ennek hiányában a leckekönyv másolatot vagy az azt pótló hivatalos okiratot kell

csatolni. A képzési kimeneti követelménytõl eltérõ tantárgy megnevezések esetében tantárgy leírást is mellékelni kell.

(6c) A (6) bekezdés szerinti oklevelek szakirányúsága egyenértékûségének vizsgálata alapján megállapított hiányzó

ismeretek megszerzésére felsõoktatási intézményben szakirányú továbbképzés vagy hallgatói jogviszony keretében

megszerezhetõ részismereti képzés keretében van lehetõség.

(6d) A miniszter évente közzéteszi az oklevelek szakirányúsága egyenértékûségének szempontjából már megvizsgált

és elfogadásra került

a) oklevelek megnevezését, kibocsátásának dátumát, a képzést folytató felsõoktatási intézmény megnevezését, és

b) szakirányú továbbképzés körében kibocsátott szakirányú szakképzettségek megnevezését a beszámítható

kreditérték meghatározását.”
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(3) Az Éhk. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § (9) bekezdésében meghatározott feladatokat a feladatellátást biztosító felsõfokú végzettséggel rendelkezõ

köztisztviselõ láthatja el.”

38. § (1) Az Éhk. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elsõ fokú építésügyi hatóságnál és az elsõ fokú kiemelt építésügyi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõnek

és kormánytisztviselõnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban az építésügyi vizsga letételéig

döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.”

(2) Az Éhk. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselõnek szakmai gyakorlattal nem kell

rendelkeznie. A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselõ gyakorlati ideje legalább

három év. Az elsõ és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselõ az építésügyi vizsga

letételéig döntéshozó, kiadmányozó munkakört nem tölthet be.

(5) Az 1. § (9) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátó köztisztviselõnek szakmai gyakorlattal nem kell

rendelkeznie.”

39. § Az Éhk. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység körében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi

CXCIX. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában említett pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztetõ

tevékenységnek minõsül különösen, ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselõje vagy

kormánytisztviselõje olyan építménnyel, telekkel összefüggésben lát el

a) építészeti-mûszaki tervezési,

b) építésügyi mûszaki szakértõi,

c) felelõs mûszaki vezetõi,

d) beruházáslebonyolítói,

e) építésügyi igazgatási szakértõi,

f) építési mûszaki ellenõri,

g) építõipari kivitelezési,

h) igazságügyi szakértõi,

i) településtervezési,

j) településrendezési szakértõi, vagy

k) energetikai tanúsítói

tevékenységet, amely annak a hatóságnak az illetékességi területén található, ahol építésügyi vagy építésfelügyeleti

hatósági feladatot lát el.”

40. § Az Éhk. a következõ 12–13.§-sal egészül ki:

„12. § A 2013. január 1. elõtt a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

1. melléklet I. pont 4. alpontja szerinti építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: az I. besorolási osztályra

elõírt képesítéssel, a 2. melléklet I. pont 3. alpontja szerint az építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: az

I. besorolási osztályra, vagy az Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági kiemelt munkakörben: az I. besorolási

osztályra elõírt képesítéssel, vagy a 3. melléklet 38. pontja szerinti építésügyi igazgatási feladatkör az I. besorolási

osztályban: építésügyi hatósági munkaterületre vagy építésfelügyeleti hatósági munkaterületre elõírt képesítéssel

közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban jogszerûen foglalkoztatott

a) közszolgálati tisztviselõt a feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni,

b) közszolgálati tisztviselõ a járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi

hivatalnál, valamint a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági

ügyintézõként továbbfoglalkoztatható.

13. § (1) A 2012. december 31-ig elsõ fokú építésügyi hatáskört gyakorló jegyzõ (a továbbiakban: jegyzõ), illetve

a polgármesteri hivatal építésügyi hatósági ügyintézõje a 2012. december 31. napján folyamatban lévõ

– a járásszékhely települési önkormányzat jegyzõje által átvételre kerülõ – ügyek iratait a közigazgatási hatósági eljárás

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. § (1)–(2) bekezdése alapján az iratok kezelésére

vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ bontásban megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ járásszékhely

települési önkormányzat jegyzõjének.
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(2) A 2012. december 31. napjáig lezárt iratok õrzésérõl a jegyzõ gondoskodik az önkormányzati hivatalok egységes

irattári tervének kiadásáról szóló rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési

szabályzata alapján. A járásszékhely települési önkormányzat jegyzõje kérésére a lezárt iratokat a jegyzõ köteles három

napon belül átadni a járásszékhely települési önkormányzat jegyzõjének.”

41. § Az Éhk.

a) 1. melléklete helyébe a 6. melléklet,

b) 4. melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

42. § Az Éhk.

a) 4. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „köztisztviselõi és kormánytisztviselõi” szöveg, a „de

az elsõfokú építésügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „és az építésügyi valamint az építésfelügyeleti

hatóságnak” szöveg, és a „köztisztviselõt” szövegrész helyébe a „köztisztviselõt vagy kormánytisztviselõt” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében az „építésügyi” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében az „építésügyi igazgatási” szövegrész helyébe az „építésügyi vagy építésfelügyeleti

hatósági” szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében az „Az elsõ- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál” szövegrész helyébe az

„A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál” szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „köztisztviselõnek és kormánytisztviselõnek”

szöveg,

h) 6. § (3) és (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és a kormánytisztviselõ” szöveg,

i) 7. § (1) és (2) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg,

j) 7. § (3) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg, és

a „köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „köztisztviselõnek és a kormánytisztviselõnek” szöveg,

k) 7. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg,

l) 8. § (3) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „köztisztviselõ és kormánytisztviselõ” szöveg,

m) 5. melléklet

ma) címében az „építésügyi hatóságok” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok”

szöveg,

mb) I. pontjában a „minimum 256 MB RAM” szövegrész helyébe a „minimum 1 GB RAM” szöveg, a „monitor,

tintasugaras nyomtató” szövegrész helyébe a „monitor, scanner, nyomtató” szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti az Éhk.

a) 1/A–1/C. §-a,

b) 2. §-a,

c) 2/B. §-a,

d) 2/C. §-a,

e) 4. § (5) bekezdésében az „– a földhivatalok kivételével –” szövegrész,

f) 5. § (3) bekezdés f)–g) pontja,

g) 11. § (1) bekezdése.

8. Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-elõkészítõk, valamint döntéshozók építésügyi

vizsgájáról és szakmai továbbképzésérõl szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-elõkészítõk, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai

továbbképzésérõl szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „építésügyi hatósági” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti

hatósági” szöveg, és a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg,
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b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „másodfokú építésügyi hatósági feladatot ellátó köztisztviselõ, valamint az

építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „másodfokú építésügyi és

építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselõ” szöveg,

c) 2. melléklet I. pont 8. alpontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-elõkészítõk, valamint döntéshozók építésügyi

vizsgájáról és szakmai továbbképzésérõl szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pont 20.8. alpontja.

45. § Hatályát veszti az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-elõkészítõk, valamint döntéshozók építésügyi

vizsgájáról és szakmai továbbképzésérõl szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pont 6. alpontja,

valamint 7.5., 7.6. és 7.8. alpontja.

9. Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. § Hatályát veszti az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja.

10. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi

nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról 277/2008.

(XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „fenntartásáról” szövegrész helyébe a „mûködtetésérõl, fenntartásáról

és fejlesztésérõl” szöveg, a „hasznosításáról” szövegrész helyébe a „hasznosításáról kizárólagos joggal” szöveg lép.

11. A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

48. § A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fõép.R.) 3. §-a a következõ

(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A fõépítészi feladatkör fõépítészi vizsga nélkül legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétõl

számított hat hónapig látható el.”

49. § A Fõép.R. a 6. §-t követõen a következõ alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„Az országos fõépítész

6/A. § Az országos fõépítész

a) szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati fõépítészek tevékenységét,

b) ellátja az állami fõépítészi vizsga lebonyolítási feladatait,

c) ellátja a központi építészeti-mûszaki tervtanács mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,

d) kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép- és hosszú távú céljainak

meghatározását,

e) képviseli az építészeti érdekeket a különbözõ szakmai és társadalmi fórumokon.”

50. § A Fõép.R. 7. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állami fõépítész)

„h) ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló kormányrendeletben meghatározott

szakmai feladatokat.”

51. § A Fõép.R. 8. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzati fõépítész)

„i) közremûködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.”
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52. § A Fõép.R. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei fõépítész)

„d) a megyei önkormányzat nevében véleményezi az illetékességi területét érintõ településszerkezeti terveket,”

53. § A Fõép.R.

a) 1. § a) pontjában az „állami” szövegrész helyébe az „országos és az állami” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az építésügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter)” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „A fõépítészi feladatkör – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe az „Az

országos, a fõvárosi, a fõvárosi kerületi, a megyei jogú városi, a megyei és a térségi fõépítészi feladatkör” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a „– fõvárosi és a fõvárosi kerületi kivételével – és a térségi” szövegrész helyébe az „– az

(1) bekezdésben foglaltak kivételével –” szöveg,

e) 3. § (4) bekezdés a) pontjában az „állami” szövegrész helyébe az „országos és állami” szöveg,

f) 6. § (3) bekezdésében az „építésügyi hatósági” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági”

szöveg,

g) 9. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe a „továbbá az illetékességi területét érintõ

településfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos” szöveg,

h) 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „terület- és településrendezési” szövegrész helyébe a „területrendezési és

településszerkezeti” szöveg,

i) 10. § (1) bekezdés d) pontjában a „az Étv.-ben elõírt véleményezési eljárásokat” szövegrész helyébe az

„a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait” szöveg,

j) 11. § (1) bekezdésében a „más hatóságokkal,” szövegrész helyébe a „más hatóságokkal, a települési fõmérnökkel,”

szöveg

lép.

54. § Hatályát veszti a Fõép.R.

a) 2. § (2a) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdés c) pontja,

c) 3. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja,

d) 5. § (3)–(6) bekezdése,

e) 7. § c), g), i) és j) pontja,

f) 10. § (1) bekezdés k) pontjában az „ , amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami fõépítész által vezetett

elektronikus nyilvántartás részére” szövegrész,

g) 12. § (2) és (3) bekezdése,

h) 12. § (4) bekezdésében az „az a köztisztviselõként foglalkoztatott,” szövegrész.

12. Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 1. §

(1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

[E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed]

„k) az építõipari kivitelezési vállalkozások minõsítéséhez szükséges adatszolgáltatásra.”

(2) Az Épkiv. 1. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) E rendeletnek az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó elõírásait az

atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a katonai célú építményekre nem kell

alkalmazni.

(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházások

esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott

eltérésekkel kell alkalmazni.”
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56. § (1) Az Épkiv. 2. § j) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén a fõvállalkozó kivitelezõ

építési naplórészét képezõ elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza az építési tevékenység megvalósításában

résztvevõ összes vállalkozó kivitelezõ és az általuk vállalt kivitelezési munka adatait,

k) vállalkozó kivitelezõ: az az építõipari kivitelezési tevékenységet üzletszerû gazdasági tevékenységként folytató

vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezõi láncolatban elfoglalt helye és szerzõdés szerinti pozíciója alapján fõvállalkozó

kivitelezõ, megrendelõ vállalkozó kivitelezõ vagy alvállalkozó kivitelezõ lehet.”

(2) Az Épkiv. 2. § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ n) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„m) alvállalkozó kivitelezõ: a megrendelõ vállalkozó kivitelezõvel építési szerzõdést kötõ vállalkozó kivitelezõ,

n) megrendelõ vállalkozó kivitelezõ: az alvállalkozóval építési szerzõdést kötõ, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó

kivitelezõ,”

(3) Az Épkiv. 2. § a következõ o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„o) elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi

Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás.”

57. § (1) Az Épkiv. 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az építési szerzõdés tartalmazza)

„f) annak rögzítését, hogy az építtetõ vagy a megrendelõ vállalkozó kivitelezõ, alvállalkozó igénybevételéhez nem járul

hozzá,”

(2) Az Épkiv. 3. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az építési szerzõdés tartalmazza)

„k) fõvállalkozói szerzõdés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési mûszaki ellenõr, alvállalkozói szerzõdés

esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelõs mûszaki vezetõ megnevezését,”

(3) Az Épkiv. 3. § (2) bekezdés a következõ q)–r) ponttal egészül ki:

(Az építési szerzõdés tartalmazza)

„q) az elektronikus építési napló használatát lehetõvé tevõ, egyszer használatos belépési jelszót a teljesítésre

kötelezett részére és

r) mellékletként az építési szerzõdés elektronikus építési naplóban rögzítendõ részletes adatait kinyomtatva.”

58. § Az Épkiv. 4. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Amennyiben a 17. § (2) bekezdésnek megfelelõen építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére kerül sor, az építési szerzõdés

a 3. § (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza]

„g) mellékletként az építési szerzõdés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített részletes adatait

kinyomtatva.”

59. § Az Épkiv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelõen építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére kerül sor, az

alvállalkozói építési szerzõdés a 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza

a) az építtetõi fedezetkezelõ megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi

nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetõségét,

b) a fedezetkezelõi számla adatait.”

60. § Az Épkiv. 4/A. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelõen építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére kerül sor, az alvállalkozói

építési szerzõdés a 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza]

„c) mellékletként az építési szerzõdés elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban rögzített részletes adatait

kinyomtatva.”
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61. § Az Épkiv. 5. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az építési munkaterületen az építtetõ megbízásából egyidejûleg vagy egymást követõen több fõvállalkozó

kivitelezõ is végezhet építési-szerelési munkát. Az építési szerzõdésben foglaltak szerint a fõ- és az alvállalkozó

kivitelezõ az építési-szerelési munka folytatására alvállalkozót és további alvállalkozó kivitelezõt vehet igénybe.

(4) Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetõ az építési munkaterületet a szerzõdés szerint

átadja a fõvállalkozó kivitelezõ részére. Az alvállalkozó kivitelezõ részére az építési területet a megrendelõ vállalkozó

kivitelezõ adja át.”

62. § Az Épkiv. 7. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az építési beruházás elõkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) bekezdésében

meghatározottakon túlmenõen az építtetõ feladata:]

„j) a fõvállalkozó kivitelezõ építési naplóban történõ azonnali értesítése, ha az építési szerzõdésben meghatározott, de

még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami

nem elegendõ a még hátra lévõ szerzõdés szerinti vállalkozói díj teljesítésére.”

63. § Az Épkiv. 7. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

[Az építési beruházás elõkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) bekezdésében

meghatározottakon túlmenõen az építtetõ feladata:]

„k) az építõipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó fõvállalkozói szerzõdés adatainak elektronikus építési naplóban

történõ rögzítése és a fõvállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálása.”

64. § Az Épkiv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az építtetõ általános megbízottjaként a beruházáslebonyolító feladata az erre irányuló megállapodásban

foglaltaktól függõen

a) az Étv. 38/B. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzése,

b) szerzõdések megkötése az építtetõ nevében,

c) szükség szerint elõtanulmányok, így különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány

készíttetése,

d) a beruházás gazdasági számításainak elõkészítése,

e) a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készíttetése, elõ- és utókalkulációs elemzések készíttetése,

f) az építési beruházás ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívásának, dokumentációjának összeállításában,

kiegészítõ tájékoztatás megadásában, továbbá az ajánlatok értékelésében történõ közremûködés,

g) az építtetõ által vállalt szolgáltatások biztosítása,

h) az árviták rendezése, valamint

i) az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelezõ részére.

(2) A beruházáslebonyolító az építtetõvel kötött megállapodás alapján – a 6. §-ban felsorolt résztvevõk

tevékenységének kivételével – minden olyan feladat vagy tevékenység ellátására jogosult, ami az építési tevékenység

szakszerû megvalósításának ellenõrzésével vagy irányításával kapcsolatos.”

65. § Az Épkiv. 9. § (6)–(9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép és a § következõ (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tervezõ szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki száma

feltüntetésével igazolja.

(7) A tervezõ az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelõs az általa készített kivitelezési dokumentáció

technológiai megvalósíthatóságáért.

(8) A kivitelezési dokumentációt a tervezõ, szerzõdésben meghatározottak szerint felhasználás céljából az

(1) bekezdés szerinti szerzõdõ fél birtokába adja. A tervezõ biztosítja a tervellenõr számára a tervek szakaszos

rendelkezésre bocsátását.

(9) Aki tervezõi, beruházáslebonyolítói és építési mûszaki ellenõri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört

együtt – külön jogszabály szerint szabályozott – tanácsadó mérnök címen láthatja el.

(10) A tervezõ a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az építési engedélyezési

építészeti-mûszaki dokumentációban meghatározott elvárt mûszaki teljesítményeket – az építtetõ egyetértése

mellett – legalább az elvárt teljesítményadatokkal rendelkezõ építési termékek kiválasztásával teljesíti.
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(11) Ha a tervezési program vagy az építési engedélyezési építészeti-mûszaki dokumentáció nem vagy nem teljes

körûen tartalmaz információt az alkalmazandó építési termékek elvárt mûszaki teljesítményére vagy azok nem

felelnek meg a szabványokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, a kivitelezési terveket készítõ tervezõ

az építményre vonatkozó alapvetõ követelmények teljesülése érdekében jogosult az elvárt teljesítményadatok

módosítására.”

66. § Az Épkiv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A beruházáslebonyolító, a felelõs mûszaki vezetõ, az építési mûszaki ellenõr nem lehet az építészeti-mûszaki

dokumentáció engedélyezésében részt vevõ hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyezõ hatóság felügyeletét

ellátó szerv köztisztviselõje vagy kormánytisztviselõje.”

67. § (1) Az Épkiv. 12. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vállalkozó kivitelezõ csak olyan építõipari kivitelezési tevékenységet végezhet amelynek végzéséhez)

„ba) – a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezik az építõipari kivitelezési tevékenység

jellegének megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ felelõs mûszaki vezetõvel,”

(2) Az Épkiv. 12. § (1) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vállalkozó kivitelezõ csak olyan építõipari kivitelezési tevékenységet végezhet)

„c) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról

és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági

engedély, vagy tudomásulvételi eljárás keretében az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság az építési tevékenység

megkezdését nem tiltotta meg,

d) amelynek végzésére vonatkozóan az építtetõvel vagy – alvállalkozói építési szerzõdés esetén – a megrendelõ

vállalkozó kivitelezõvel a 3. § (1)–(3) bekezdés szerint írásban szerzõdést kötöttek,”

(3) Az Épkiv. 12. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vállalkozó kivitelezõ feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen:]

„h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzõkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek

teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása,”

68. § (1) Az Épkiv. 12. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vállalkozó kivitelezõ feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen:]

„m) az építõipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó alvállalkozói szerzõdés adatainak az elektronikus építési

naplóban történõ rögzítése és az alvállalkozó számára egyszer használatos belépési jelszó generálása és átadása.”

(2) Az Épkiv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vállalkozó kivitelezõ a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével megbízhatja a felelõs mûszaki

vezetõjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelezõ elektronikus építési

naplójában kell rögzíteni.”

69. § Az Épkiv. 13. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felelõs mûszaki vezetõ feladata:)

„m) az alvállalkozói teljesítésigazolás

ma) kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére,

mb) rögzítése az elektronikus építési naplóban,

az alvállalkozó kivitelezõ által megküldött, teljesítésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl – ha szerzõdés vagy jogszabály

átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerzõdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt

munkanapon belül,”

70. § (1) Az Épkiv. 13. § (3) bekezdése a következõ o)–p) ponttal egészül ki:

(A felelõs mûszaki vezetõ feladata:)

„o) annak ellenõrzése, hogy az építménybe csak a tervezõ által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv.

41. §-a szerinti, legalább az elvárt mûszaki teljesítményû építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerû beépítés

ellenõrzése,
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p) az építési naplóban történõ rögzítés mellett a tervezõ által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék

helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékû helyettesítõ építési termék kiválasztása a tervezõ

jóváhagyásával és az építtetõ egyetértésével.”

(2) Az Épkiv. 13. § (8) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az építõipari kivitelezési munka jellegének megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ szakmunkás felelõs mûszaki

vezetõ irányítása nélkül is végezhet olyan építõipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz

igénybe további alvállalkozót.”

71. § (1) Az Épkiv. 16. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az építtetõ helyszíni képviselõjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési mûszaki ellenõr

feladata:)

„j) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenõrzése,”

(2) Az Épkiv. 16. § (3) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az építtetõ helyszíni képviselõjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési mûszaki ellenõr

feladata:)

„o) teljesítésigazolás

oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fõvállalkozó részére,

ob) rögzítése az elektronikus építési naplóban

a fõvállalkozó kivitelezõ által megküldött teljesítésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl – ha szerzõdés vagy jogszabály

átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerzõdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt

munkanapon belül,”

(3) Az Épkiv. 16. § (3) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:

(Az építtetõ helyszíni képviselõjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési mûszaki ellenõr

feladata:)

„s) a 13. § (3) bekezdés o)–p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenõrzése.”

72. § Az Épkiv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházás, építõipari kivitelezési tevékenység értéke

a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Épbír.) szerint

számított építményérték vagy

b) az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység végzésére vonatkozó fõvállalkozói

építési szerzõdésben megállapított, általános forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték,

amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtetõ által, azonos vagy egymáshoz kapcsolódó

földterületen, az azonos rendeltetésû vagy a rendeltetésében egymáshoz szorosan kapcsolódó olyan új építmények

vagy meglévõ építményen végzett építõipari kivitelezési tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül

megkezdõdik.”

73. § Az Épkiv. 19. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) Az építésügyért felelõs miniszter által biztosított – az elektronikus építési napló mellékletét képezõ – elektronikus

alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az építtetõi fedezetkezelõ internetes formában kezeli. Ennek keretében

a fõvállalkozói szerzõdés elektronikus építési naplóban rögzített adatainak ellenõrzését követõen megnyitja a

szerzõdés szerinti építõipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói nyilvántartást, figyelemmel kíséri

a teljesítésigazolás kiadását, valamint az ellenérték kifizetését.”

74. § (1) Az Épkiv. 19. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az építtetõi fedezetkezelõ az alvállalkozó kivitelezõ írásbeli kérelmére kiadja az alvállalkozói nyilvántartás

használatát biztosító jelszót az építési szerzõdés benyújtását követõ két munkanapon belül, amennyiben

az alvállalkozó kivitelezõ megrendelõ vállalkozó kivitelezõje az erre irányuló kötelezettsége ellenére ezt elmulasztotta.

Az építtetõi fedezetkezelõ a nyilvántartás használatát biztosító jelszó kiadásával egyidejûleg – a jogsértés

megjelölésével – értesíti a területileg illetékes építésfelügyeleti hatóságot.”
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(2) Az Épkiv. 19. § (1b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1b) Ha az építtetõi fedezetkezelõ arról értesül, hogy olyan vállalkozó kivitelezõ vesz részt a fedezetkezelés hatálya alá

tartozó építési tevékenység folytatásában, aki vagy amely vonatkozásában az elektronikus építési napló nem került

készenlétbe helyezésre vagy megnyitásra, haladéktalanul értesíti az területileg illetékes építésfelügyeleti hatóságot.”

75. § Az Épkiv. a következõ 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § Amennyiben a vállalkozó kivitelezõ a 20. § (4) bekezdés b) pontja vagy a 20/A. § (1) bekezdése szerinti vita

eldöntése érdekében bírósági eljárást indít és a bíróság ezen követelés vonatkozásában ideiglenes intézkedéssel

elrendeli a kereseti kérelemben, illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, az építtetõi

fedezetkezelõ az ideiglenes intézkedés kedvezményezettjének a számlaszámára utalja a 20. § (4) bekezdése vagy

a 20/A. § (1) bekezdése szerinti kifizetésbõl visszatartott összeget.”

76. § Az Épkiv. 21. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az építtetõi fedezetkezelõ az elektronikus építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletének figyelemmel

kísérése és kezelése keretében

a) tájékoztatja az építtetõt és a fõvállalkozó kivitelezõt a felelõsségi körükbe tartozó nyilvántartás-kitöltési

kötelezettségrõl,

b) az alvállalkozó kivitelezõ kérelmére egyéni jelszót biztosít az elektronikus építési napló használatához,

c) figyelemmel kíséri a kivitelezésben résztvevõ vállalkozó kivitelezõk nyilvántartás-kitöltési kötelezettségének

teljesítését,

d) figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidõben történõ kifizetését,

e) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplõ összes alvállalkozó kivitelezõt, ha

a fõvállalkozó kivitelezõ a 18. § (6) bekezdése szerinti esetben

ea) a kivitelezési tevékenység felfüggesztésére,

eb) a szerzõdés felmondására

válik jogosulttá,

f) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplõ összes alvállalkozó kivitelezõt, ha az

e) pont szerinti állapot fennállását az építtetõ a fedezet biztosításával megszüntette,

g) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplõ összes alvállalkozó kivitelezõt, ha

a fedezetkezelõi szerzõdés a 17. § (8) bekezdése szerint megszûnik.

(3) Az építtetõi fedezetkezelõ az elektronikus építési napló alvállalkozói nyilvántartás mellékletét a fedezetkezelõi

szerzõdés megkötésétõl legkésõbb közremûködésének 17. § (7) vagy (8) bekezdése, vagy 20. § (6) bekezdése szerinti

befejezését követõ harminc napig kíséri figyelemmel és kezeli.”

77. § Az Épkiv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22. § (1) Az építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött

építési tevékenység – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú

kivitelezési dokumentáció alapján végezhetõ.

(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott alapvetõ követelmények és egyéb

elõírások kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterjedõen az építõk, szerelõk,

gyártók számára kellõ részletességgel – szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá meghatározza az

építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minõségét, mérettûrését.

(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma – a (4) bekezdés kivételével – az építési engedélyezési dokumentációból,

költségvetési kiírásból és – jogszabályban meghatározott esetekben – jogszabály szerinti biztonsági és

egészségvédelmi tervbõl áll

a) a legfeljebb

aa) 300 m2 szintterületû,

ab) három építményszinttel rendelkezõ, vagy

ac) 1000 m3 bruttó térfogatú

építményt, építményrészt érintõ építõipari kivitelezési tevékenység vagy

b) a 1,5 m-t meg nem haladó magasságú támfal építése

esetén.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáción túlmenõen

a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett

aa) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton,

ab) az aa) alpontban foglaltak kivételével a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást

tartalmaz,

ac) elõregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, vagy

ad) a tetõszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévõ megtámasztás nélküli áthidalás meghaladja a

6,0 m-t,

b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett az

építménybe 30 kW-nál nagyobb hõtermelõ berendezés kerül beépítésre,

c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés szerinti jellemzõk teljesülése mellett

7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele,

d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott meghatározottak

szerint.

(5) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedõ kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely

az építõk, szerelõk, gyártók számára a gyártmányterv elkészítéséhez, a megvalósításhoz szükséges és elégséges

minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály

szerinti ajánlatkérési mûszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését

a) a (3) bekezdésben meghatározott jellemzõt illetve méretet meghaladó építményt,

b) építési engedélyhez kötött külön jogszabályban meghatározott védelemmel érintett mûemléki területen álló

meglévõ építményt,

c) közhasználatú épületet,

d) a 10. § (1) bekezdésében meghatározott építményt vagy

e) üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) tervet igénylõ épületet

érintõ építõipari kivitelezési tevékenység esetén.

(6) A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerõs építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó,

jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mûszaki dokumentációban foglaltaktól vagy

a tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés nem engedélyhez vagy

tudomásulvételhez kötött építési tevékenység. Ennek betartásáért a tervezõ felel.

22/A. § (1) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott követelmények

teljesítésérõl a tervezõnek nyilatkozni kell.

(2) A kivitelezõnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a tervdokumentációban meghatározott,

elvárt mûszaki teljesítménnyel rendelkezõ építési terméket kell beépítenie.

(3) Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a tervdokumentációban nem került meghatározásra az

elvárt teljesítménye, az építményre vonatkozó alapvetõ követelmények teljesülése mellett a tervezõ, a kivitelezõ és az

építtetõ közösen gondoskodik.

(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési termékkel szükséges

helyettesíteni, akkor a helyettesítõ építési terméket a 13. § (3) bekezdés p) pontjában elõírtak szerint kell

megválasztani. A tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az

építési naplóban rögzíteni kell.”

78. § Az Épkiv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését és méretarányát, önálló

ábránként.”

79. § Az Épkiv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az építõipari kivitelezési folyamat résztvevõi az elõírt építésinapló-vezetési, -ellenõrzési és -bejegyzési

kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, a honvédelmi, katonai vagy nemzetbiztonsági célú építmények

vonatkozásában a honvédelemért felelõs miniszter, minden más esetben az építésügyért felelõs miniszter által

mûködtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek

teljesíteni.”
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80. § Az Épkiv. a 25. §-t megelõzõ alcím elõtt a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építõipari kivitelezési tevékenység

résztvevõi egymást az elektronikus építési naplóba történõ bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az

építési tevékenységet érintõ veszélyhelyzetekrõl, tényekrõl és körülményekrõl, amelyek az építési szerzõdésen

alapuló kötelezettségeik szerzõdésszerû teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

(2) Az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót

a) az építtetõ megbízása alapján

aa) az építési mûszaki ellenõr a 16. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében, vagy

ab) a beruházáslebonyolító, valamint

b) a vállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje

folyamatosan ellenõrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti.

(3) A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait

akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylõ esemény nem történt. Az egyéb

bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.

(4) Építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén az elektronikus építési napló melléklete a fedezetkezelõ által kezelt

elektronikus alvállalkozói nyilvántartás.

(5) Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni

a) a fõvállalkozó kivitelezõ az építtetõvel a pótmunka mûszaki szükségességét,

b) az építtetõ a fõvállalkozó kivitelezõvel a pótmunka igényét.”

81. § Az Épkiv. 25–27. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek és az ugyanezen alcím alá

tartozó következõ 27/A. §-sal egészül ki:

„Az elektronikus építési napló

25. § (1) Az építésügyi hatóság az építési vagy bontási engedély kiadásával egyidejûleg, továbbá tudomásulvételi

eljárás esetén a tudomásulvétel határidejének lejártáig, készenlétbe helyezi az engedélyezett vagy tudomásul vett

építési tevékenység dokumentumait egyetlen helyre gyûjtõ és egyetlen helyrõl elérhetõvé tevõ elektronikus építési

naplót (a továbbiakban: e-napló), és ahhoz az építtetõ számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával

biztosít hozzáférést.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építõipari

kivitelezési tevékenység esetén az építésügyi hatóság az építtetõ 29. § szerinti elõzetes bejelentése alapján helyezi

készenlétbe a bejelentett építési tevékenységhez tartozó e-naplót és biztosít egyszer használatos belépési jelszót az

építtetõ számára.

(3) Az építésügyi hatóság – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – megszünteti az e-napló készenlétét, ha az építtetõ az

építésügyi hatósági engedélyhez, tudomásulvételi eljáráshoz kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozó építõipari

kivitelezési tevékenység eredményének használatára jogosult és az építményre jogerõs és végrehajtható

használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

(4) Ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségérõl, akkor

az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követõen szünteti meg az e-napló készenlétét.

(5) Az e-napló része az elektronikus építési fõnapló (a továbbiakban: e-fõnapló) és az elektronikus építési alnapló

(a továbbiakban: e-alnapló).

(6) Az építtetõ a fõvállalkozó kivitelezõ e-fõnaplóját a fõvállalkozói szerzõdés adatainak rögzítésével és a fõvállalkozó

számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.

(7) A fõvállalkozó vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ, a vele szerzõdésben álló alvállalkozó kivitelezõ e-alnaplóját

az alvállalkozói szerzõdés adatainak rögzítésével és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos

belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.

(8) A fõ- és alvállalkozó kivitelezõ az (5)–(6) bekezdés szerint kapott, egyszer használatos belépési jelszó segítségével

képezhet egyedi végleges jelszót, melynek felhasználásával teljesítheti az e-napló alkalmazásban az elõírt

naplóvezetési kötelezettségét. Ha a fõ- vagy alvállalkozó kivitelezõ a felelõs mûszaki vezetõt bízta meg a napló

vezetésével, a hozzáférést egyszer használatos belépési jelszó átadásával biztosítja.

(9) A fõvállalkozó kivitelezõ az e-fõnaplót, az alvállalkozó kivitelezõ az e-alnaplót az építési munkaterület átvételekor az

átvétel idõpontjának rögzítésével nyitja meg, és az építõipari kivitelezési tevékenység befejezését követõen az építési

munkaterületrõl levonulás idõpontjának rögzítésével zárja le.
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26. § (1) Az e-fõnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.

(2) Az e-fõnapló vezetése a fõvállalkozó kivitelezõnek vagy megbízása esetén a fõvállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki

vezetõjének, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezõnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelezõ

felelõs mûszaki vezetõjének a feladata.

(3) A fõ- vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ a vele szerzõdéses viszonyban álló alvállalkozók e-alnaplójának

vezetését átvállalhatja. A fõ- vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása

esetén ezen alvállalkozóval szerzõdéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is

átvállalhatja. Az e-fõnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell

rögzíteni az e-fõnaplóban vagy e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és

mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus

alvállalkozói nyilvántartásra és a gyûjtõnaplóra.

(4) A napló vezetésének átvállalása esetén a naplóvezetést átadó az e-alnaplója vezetését lehetõvé tevõ, egyszer

használatos belépési jelszót generál és ad át a napló vezetését átvállaló számára.

(5) Az a vállalkozó kivitelezõ, amely vagy aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás idõtartama alatt nem

vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.

(6) Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétõl elkülönülten, külön-külön kell végeznie az átvállaló

vállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõjének.

(7) Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapló vezetésére eredetileg

kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet vagy az e-naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor

visszaveheti az e-napló vezetését. Ebben az esetben az alvállalkozó további alvállalkozójának az e-alnapló vezetésének

átadására vonatkozó megállapodása is megszûnik.

(8) Az e-fõnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, valamint a kivitelezés egyéb

dokumentumait közvetlenül az e-napló internetes alkalmazásba vagy az e-napló alkalmazás helyi futtatására alkalmas

számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról,

hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési

vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre

kerüljenek.

(9) Az e-fõnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-napló internetes

alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetõvé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek vagy akik abba

betekinthetnek.

(10) Az építési napló vezetésére kötelezett – az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési

munkaterületen – kérésre hozzáférést biztosít az e-fõnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre

vagy betekintésre jogosultak részére.

27. § (1) Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet

a) az e-fõnaplóba és mellékleteibe az építtetõ, az építési mûszaki ellenõr, továbbá – ha az erre irányuló

feladatmeghatározást az írásbeli szerzõdésük tartalmazza – a beruházáslebonyolító vagy a tervezõi mûvezetõ,

b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezõvel szerzõdéses viszonyban álló

fõ- vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ, továbbá a fõ- vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki

vezetõje,

c) valamennyi e-fõnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság,

d) az e-fõnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor,

e) az e-fõnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetõi fedezetkezelõ,

f) az e-fõnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenõrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal

feljogosított más hatóságok.

(2) Az e-fõnaplóba és e-alnaplóba a bejegyzésre jogosult a más jogosult bejegyzésére ellenészrevételt tehet vagy

a bejegyzéseket tudomásul veheti.

(3) Az e-fõnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteikbe betekinthet

a) idõbeli korlátozás nélkül

aa) az építtetõ,

ab) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,

ac) az építésügyi hatóság,

ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) építés helye szerint illetékes szerve,

ae) külön jogszabályban az ellenõrzésre idõkorlátozás nélkül feljogosított más hatóság,
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b) az e-napló készenlétének lezárásáig

ba) az ellenõrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,

bb) a helyszíni ellenõrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,

bc) az építtetõi fedezetkezelõ,

bd) az építtetõ által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet.

(4) Az érdekelt szerzõdéses feleken, az építtetõi fedezetkezelõi eljárásban feljogosítottak és a (3) bekezdés a) pont

ad) alpontja szerinti hatóságon kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni

az e-fõnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fõ- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés

ellenértékét.

(5) Az e-fõnapló és e-alnapló mellékletei:

a) a jogerõs építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott

dokumentációt, a kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a tervezõi mûvezetõ által

átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló,

b) az ellenõrzõ hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzõkönyveket tartalmazó hatósági napló,

c) a felmérési naplót, a teljesítésösszesítõt, a teljesítésigazolást és a teljesítésrõl felvett jegyzõkönyveket tartalmazó

teljesítésigazolási napló,

d) építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,

e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzõkönyveket,

felülvizsgálati jegyzõkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzõkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat,

a kéményseprõ-ipari közszolgáltató szakmai nyilatkozatát, továbbá az a)–d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel

nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó gyûjtõnapló, valamint

f) az építmény használatbavételét követõen keletkezett dokumentumok gyûjtésére szolgáló szervizkönyv.

(6) Az e-napló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletét az építtetõi fedezetkezelõ nyitja meg.

27/A. § (1) Az e-fõnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból és naplórészbõl áll.

(2) Az e-fõnaplóban és az e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat

a naplóvezetést végzõ vagy ennek hiányában az e-napló alkalmazás a bejegyzés napját követõ napon automatikusan

lezárja. A lezárt naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az e-napló

alkalmazás követhetõvé teszi.

(3) Az e-fõnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat

azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni.

(4) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésbõl és eseti bejegyzésekbõl áll.

(5) Az e-fõnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt vevõ összes fõ- és

alvállalkozó kivitelezõ megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági

bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési

tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének idõpontjait, a fizetési határidõt.”

82. § Az Épkiv. 28. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-napló része.”

83. § Az Épkiv. 31–32. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„Elektronikus teljesítésigazolás és mûszaki átadás-átvétel

31. § (1) Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolás (a továbbiakban:

e-teljesítésigazolás) kitöltésére kerül sor az építtetõ és a fõvállalkozó kivitelezõ vagy a megrendelõ vállalkozó kivitelezõ

és az alvállalkozó kivitelezõ között létrejött szerzõdés alapján, ha a fõ- vagy alvállalkozó kivitelezõ az általa vállalt

szerzõdés tárgya szerinti építési tevékenységet, a szerzõdésben foglaltak és jogszabályban elõírtak szerint

a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint elvégezte és ezt az építtetõnek vagy a megrendelõ

vállalkozó kivitelezõnek az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve jelenti.

(2) A fõ-, illetve az alvállalkozó kivitelezõ vagy erre irányuló felhatalmazás esetén a felelõs mûszaki vezetõjük a közös

helyszíni bejárás során az e-fõnaplóban és az e-alnaplóban, jegyzõkönyvben rögzített mennyiségi és minõségi hibák,

hiányosságok kijavítását követõen az e-teljesítésigazolási naplóban rögzíti a szerzõdésben vállalt és elvégzett

tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítõt.

(3) Az építési mûszaki ellenõr vagy a 7. § (2) bekezdés i) pontja szerinti esetben az építtetõ vagy a megrendelõ

vállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje az ellenõrzést követõen e-teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építési
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tevékenységrõl, annak mértékérõl, mennyiségérõl és minõségérõl, és ez alapján javaslatot tesz a számlázható összeg

mértékére.

(4) Az építtetõ vagy a megrendelõ vállalkozó kivitelezõ a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki

a fõ- vagy alvállalkozó kivitelezõnek. Az alvállalkozó kivitelezõ a megrendelõ vállalkozó kivitelezõnek átad minden

olyan dokumentumot, ami számára a teljesítésigazolás kiállításához és elszámoláshoz, valamint az építõipari

kivitelezési tevékenység dokumentálásához szükséges.

(5) Az e-teljesítésigazolást nulla ellenértékkel kiállítottnak kell tekinteni, ha az e-teljesítésigazolást

a) az építési mûszaki ellenõr a 16. § (3) bekezdés o) pontja szerint meghatározott határidõben,

b) az építtetõ a 7. § (2) bekezdés i) pontja szerint meghatározott határidõben vagy

c) a felelõs mûszaki vezetõ a 13. § (3) bekezdés m) pontja szerint meghatározott határidõben

nem rögzíti az e-teljesítésigazolási naplórészben.

32. § (1) Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor mûszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni.

A mûszaki átadási-átvételi eljárás résztvevõit a fõvállalkozó kivitelezõ az e-fõnaplóba jelzett kezdeményezésére az

építtetõ hívja össze. Az építtetõ az eljárás meghatározott idõpontjának, az építési engedély számának és az építés

helyszínének az e-fõnaplóba történõ bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fõvállalkozó

kivitelezõt és egyéb érdekelteket.

(2) A mûszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenõrzése, hogy az építtetõ és a fõvállalkozó kivitelezõ közötti építési

szerzõdés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerzõdésben és jogszabályban elõírtak

alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés

megfelel-e az elõírt mûszaki és a szerzõdésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzõknek.

(3) Az építtetõ által megbízott építési mûszaki ellenõr köteles a fõvállalkozó kivitelezõ által megjelölt idõpontra

kitûzött mûszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel az építési

szerzõdésben foglaltak teljesülését.

(4) A mûszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzõkönyvet (a továbbiakban: e-jegyzõkönyvet) kell készíteni és

azt az e-fõnaplóhoz mellékletként csatolni.

(5) Az e-jegyzõkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentõsek lehetnek, így különösen

a) az eljárás kezdetének és befejezésének idõpontját,

b) a mûszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevõk nevét, megnevezését, részvételi minõségét,

c) az építtetõ által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

d) az építtetõ észrevételeit,

e) a mûszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minõségi hibákat, hiányokat, hiányosságok

megnevezését (jelentõsebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzõkönyv mellékletét képezõ külön hiánypótlási

jegyzõkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthetõ),

f) a hibás munkarészekre esõ költségvetési összegeket,

g) a jogszabályban elõírt nyilatkozatokat,

h) az építtetõ döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

i) az építtetõ döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint

j) a résztvevõk részérõl a jegyzõkönyv jóváhagyását.

(6) Ha az építtetõ a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a mûszaki átadás-átvételi e-jegyzõkönyvnek

tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelõs személy megnevezését. Ha

hiánypótlási elektronikus jegyzõkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is készült, akkor azt is

az e-fõnaplóhoz mellékletként kell csatolni.

(7) A fõvállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje a mennyiségi és minõségi hibák, hiányosságok kijavítását

követõen az e-teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a szerzõdésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó

e-teljesítési összesítõt.

(8) A mûszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzõkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követõen

kiállított – a fõvállalkozó kivitelezõi teljesítéshez kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az elektronikus mûszaki

igazolás (a továbbiakban: e-mûszaki igazolás) képezi. Az építési mûszaki ellenõr a fõvállalkozó kivitelezõ teljesítésének

ellenõrzését követõen

a) e-teljesítésigazolást állít ki az e-mûszaki igazolásban rögzített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett

építõipari kivitelezési tevékenység mértékérõl, mennyiségérõl és minõségérõl, a teljesítés idõpontjáról és

a számlázható összegrõl, vagy
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b) a 16. § (3) bekezdés p) pontja szerinti esetben e-mûszaki igazolást állít ki a teljesített kivitelezési munkák

meghatározásáról, az elvégzett építõipari kivitelezési tevékenység mértékérõl, mennyiségérõl és minõségérõl,

a teljesítés idõpontjáról és a feladat ellátására vonatkozó szerzõdésében meghatározottak szerint javaslatot tesz

a fõvállalkozó kivitelezõ által számlázható összeg meghatározására.

(9) Az építtetõ az e-teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételének napját követõ

30 napon belül fizeti ki a fõvállalkozó kivitelezõnek.

(10) Építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén a fõ- vagy megrendelõ vállalkozó kivitelezõ köteles a teljesítésérõl,

részteljesítésérõl kiállított számlája benyújtásának idõpontjáig a teljesítésben, részteljesítésben megjelenõ, vele

szerzõdéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelezõ teljesítésének, részteljesítésnek pénzügyi elszámolását elvégezni,

amely magába foglalja az e-teljesítésigazolás kiállítását és az alvállalkozó részérõl a számla benyújtását. A vállalkozó

kivitelezõ a benyújtott számlája teljes körû kiegyenlítésére – a 21/A. §-ban foglalt kivétellel – csak akkor jogosult, ha

a kötelezettsége teljesítésében részt vevõ alvállalkozó kivitelezõk követelését kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési

határidejétõl.”

84. § Az Épkiv. 33. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fõvállalkozó az (1) és (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok építtetõ számára történõ

átadását az e-naplóban történõ rögzítéssel teljesíti.”

85. § Az Épkiv. 34. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és a szervizkönyv”

86. § Az Épkiv. 35. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vállalkozó kivitelezõre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. §

(1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell

a kivitelezõ]

„ae) felelõs mûszaki vezetõi feladatok ellátására jogosult tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban állók megnevezését

és névjegyzéki számát vagy az Étv. 39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, valamint”

87. § Az Épkiv. 36. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartása tartalmazza)

„c) az a) és b) pont körébe tartozó vállalkozó kivitelezõk 40/A. § szerinti teljesítésre való alkalmasságának

megállapítását segítõ dokumentumokat és nyilatkozatokat.”

88. § Az Épkiv. a 40. §-t követõen a következõ alcímmel és 40/A. §-sal egészül ki:

„A vállalkozó kivitelezõk megrendelõ általi minõsítésének elõsegítése

40/A. § (1) A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezõ – a leendõ szerzõdéses partnerei megfelelõ tájékoztatása

érdekében – a 8. melléklet szerinti igazolások benyújtásával kezdeményezheti azok nyilvántartásban történõ

rögzítését. Az MKIK a vállalkozó kivitelezõk nyilvántartásában megjelenít minden olyan, a nyilvántartásba vett

vállalkozó kivitelezõ által rendelkezésére bocsátott, 8. melléklet szerinti dokumentumot és nyilatkozatot, amelyek

a vállalkozó kivitelezõ teljesítésre való alkalmasságának megítélését elõsegítik.

(2) Az MKIK a vállalkozó kivitelezõ által benyújtott, (1) bekezdés szerinti dokumentumot és nyilatkozatot a beérkezéstõl

számított legfeljebb 5 munkanapon belül megjeleníti a vállalkozó kivitelezõk online nyilvántartásában. Az adatokat

frissítés hiányában egy év elteltével törli a nyilvántartásból.

(3) A vállalkozó kivitelezõ a változást követõen haladéktalanul, de legkésõbb a változástól számított öt munkanapon

belül köteles az MKIK-nak bejelenteni, ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok és nyilatkozatok adataiban,

körülményeiben változás állt be. Amennyiben a vállalkozó kivitelezõ személyében a dokumentumok és

a nyilatkozatok (2) bekezdés szerinti érvényességi ideje alatt jogutódlás következik be, akkor ezt a vállalkozó kivitelezõ

haladéktalanul köteles bejelenteni az MKIK-nak. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat és

nyilatkozatokat benyújtó vállalkozó kivitelezõ társaságból átalakulás következtében új társaság jön létre, akkor

a jogelõd társaságnak cégszerûen aláírt nyilatkozatban szükséges igazolnia, hogy az átalakulás körülményeit rögzítõ

dokumentum alapján a korábban bemutatott, (1) bekezdés szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat az újonnan

alakuló új társaság is jogosult felhasználni.
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(4) Az MKIK-hoz benyújtott, (1) bekezdés szerinti dokumentumok és nyilatkozatok valóságnak megfelelõ tartalmáért

a vállalkozó kivitelezõ felel, azokat az MKIK ellenõrzési terv alapján vagy a vállalkozó kivitelezõ saját adataira és

dokumentumaira vonatkozó kérelmére ellenõrzi. Az MKIK jogosult törölni a nyilvántartásából azokat az (1) bekezdés

szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat, amelyekrõl ellenõrzése során megállapította, hogy tartalmuk nem felel

meg a valóságnak.

(5) A kivitelezõi nyilvántartásban megtekinthetõ a nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezõk teljesítésre való

alkalmasságát alátámasztó igazolások és nyilatkozatok, vagy a 8. melléklethez igazodóan összeállított követelmények

meghatározásával kigyûjthetõ azok a vállalkozó kivitelezõk, akik a követelményeknek megfelelnek. A nyilvántartásba

vett vállalkozó kivitelezõ kezdeményezésére az MKIK a megrendelõ alkalmassági követelményeknek való

megfelelõsségrõl tanúsítást állít ki, ha az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok

vizsgálatának eredménye ezt alátámasztja.”

89. § Az Épkiv. 42. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm.

rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

90. § Az Épkiv. 42. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e rendeletben elõírt elektronikus építési napló vezetésének kötelezettségét a 2013. július 1-jét követõen

megkezdett építõipari kivitelezési tevékenységre kell alkalmazni. A 2013. július 1-jét megelõzõen megkezdett

építõipari kivitelezési tevékenység esetén a vállalkozó kivitelezõnek 2014. január 1-jéig van lehetõsége az

e rendeletnek a 2013. július 1-jét megelõzõ, az építési napló vezetésére vonatkozó elõírásai szerint teljesíteni az

építésinapló-vezetési kötelezettségét, azzal, hogy a felelõs mûszaki vezetõnek a 14. § szerinti nyilatkozatát ebben az

esetben is az építési naplóban kell rögzíteni.

(5) Annak a vállalkozó kivitelezõnek, akit az MKIK 2013. január 1-jéig vett a vállalkozó kivitelezõk nyilvántartásába és

a tevékenység végzésére való jogosultságát olyan felelõs mûszaki vezetõ megnevezésével igazolta, akinek

a foglalkoztatási módja vonatkozásában nem teljesül a 2013. január 1-jén hatályba lépett Étv. 39. § (2) bekezdés

c) pontja szerinti követelmény, 2013. július 1-jéig van lehetõsége az MKIK-hoz történõ bejelentéssel eleget tenni

e követelménynek.”

91. § Az Épkiv.

a) 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép,

b) 2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép,

c) 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép,

d) 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép,

e) e rendelet 12. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

92. § Az Épkiv.

a) 3. §

aa) (2) bekezdés a) pontjában az „építtetõ nevét” szövegrész helyébe az „építtetõ, alvállalkozói szerzõdés

esetén a megrendelõ vállalkozó kivitelezõ nevét” szöveg,

ab) (2) bekezdés b) pontjában „a vállalkozó kivitelezõ” szövegrész helyébe „a szolgáltatásra kötelezett

vállalkozó kivitelezõ” szöveg,

ac) (3) bekezdésében a „szerzõdés megkötésére” szövegrész helyébe a „szerzõdés megkötésére, valamint

építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén az építtetõi fedezetkezelõ megnevezését és elérhetõségét”

szöveg,

ad) (11) bekezdésében a „vállalkozó” szövegrész helyébe a „megrendelõ vállalkozó” szöveg,

b) III. Fejezet címében a „TEVÉKENYSÉG” szövegrész helyébe a „TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁNAK” szöveg,

c) 9. §

ca) (3) bekezdésében a „Ptk.-nak a tervezési” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak a vállalkozási és az Étv.-nek

a tervezési” szöveg,

cb) az (5) bekezdésében a „tervezõi nyilatkozatot tesz” szövegrész helyébe a „mûszaki leírást készít” szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a „kivitelezési” szövegrészek helyébe a „vállalkozói kivitelezõi” szöveg,
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e) 12. §

ea) (2) bekezdés a) pontjában a „vállalkozó (fõvállalkozó)” szövegrész helyébe a „megrendelõ vállalkozó”

szöveg,

eb) (2) bekezdés l) pontjában a „mûszaki ellenõr által” szövegrész helyébe a „mûszaki ellenõr vagy eltérõ

megállapodás esetén az építtetõ által” szöveg,

ec) (4) bekezdésében a „vállalkozó (fõvállalkozó)” szövegrész helyébe a „fõvállalkozó” szöveg,

f) a 13. §

fa) (3) bekezdés n) pontjában az „értesíti” szövegrész helyébe az „értesíteni” szöveg,

fb) (5) bekezdés a) pontjában a „kivitelezõk” szövegrész helyébe a „kivitelezõvel, az alvállalkozó kivitelezõk”

szöveg,

g) 14. §-ának nyitó szövegrészében a „felelõs mûszaki vezetõ” szövegrész helyébe a „fõvállalkozó kivitelezõ felelõs

mûszaki vezetõje az építési naplóban” szöveg,

h) 14. § d) pontjában a „bekezdés c)–h) pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdésében” szöveg,

i) 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „b)–d) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „e)–h) pontjában” szöveg,

j) 17. § (9) bekezdés d) pontjában a „meghatározását, ” szövegrész helyébe a „meghatározását, kezdõ és befejezési

idõpontját és ellenértékét, ” szöveg,

k) a 19. §

ka) (1) bekezdésében a „20. § (4) bekezdés szerinti visszatartást kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban

szereplõ alvállalkozó kivitelezõ javára gyakorolja. ” szövegrész helyébe a „20. § (4) bekezdés szerinti

visszatartást illetve a 20/A. § (1) bekezdése szerinti elkülönítést kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban az

adott szakaszhoz rögzített fõ- illetve alvállalkozó kivitelezõk javára az adott szakasz vonatkozásában

rendelkezésre álló fedezet illetve megrendelõ vállalkozó kivitelezõ vállalkozói díja erejéig gyakorolja olyan

módon, hogy az idõrendben korábban rögzített fõ- illetve alvállalkozói követelések megelõzik a késõbbit. ”

szöveg,

kb) (3) bekezdésében a „legfeljebb a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõvel szerzõdött alvállalkozó kivitelezõi

teljesítés” szövegrész helyébe a „legfeljebb a megrendelõ vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõi teljesítés”

szöveg, a „Ha az alvállalkozó kivitelezõ” szövegrész helyébe a „Ha a megrendelõ vállalkozó (fõvállalkozó)

kivitelezõ” szöveg, a „vevõ – az alvállalkozó kivitelezõvel szerzõdött – további alvállalkozók teljesítésének

összege meghaladja” szövegrész helyébe a „vevõ vele szerzõdött alvállalkozók követelése meghaladja”

szöveg,

l) a 20. §

la) (5) bekezdés a) pontjában az „összeget haladéktalanul” szövegrész helyébe az „összeget a 19. §

(1) bekezdése figyelembevételével haladéktalanul” szöveg,

lb) (6) bekezdésében a „ellenében – kifizeti. ” szövegrész helyébe a „ellenében – a 19. § (1) bekezdése

figyelembevételével kifizeti. ” szöveg,

m) 21. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „mûködtetése keretében” szövegrész helyébe az

„igénybevételével” szöveg,

n) 23. § (2) bekezdésében a „dokumentációt magyar” szövegrész helyébe a „dokumentációt elektronikusan és

magyar” szöveg,

o) 24. § (1) bekezdésében a „engedélyhez vagy bejelentéshez” szövegrész helyébe a „engedélyhez vagy

tudomásulvételi eljáráshoz” szöveg,

p) 26. § (6) bekezdés h) pontjában a „kapcsolatos egyéb” szövegrész helyébe a „kapcsolatos mérési

jegyzõkönyveket, felülvizsgálati jegyzõkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzõkönyveit, üzembehelyezési

vizsgálati tanúsítványokat, egyéb” szöveg,

q) 29. §

qa) (1) bekezdés a) pontjában az „építmény-értéket meghaladó” szövegrész helyébe az „építmény-értéket

meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendõ” szöveg,

qb) (1) bekezdésének záró szövegrészében a „tartalommal az építésfelügyeleti” szövegrész helyébe

a „tartalommal elektronikus úton az Országos Építésügyi Nyilvántartásban biztosított feltöltõ felületen

keresztül az építésfelügyeleti” szöveg,

qc) (2) bekezdés a) pontjának záró szövegrészében az „Étv. 58. § (4) és (7) bekezdése” szövegrész helyébe az

„Étv. 58. § (10) bekezdés a)–f) pontja” szöveg,
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r) 33. § (2) bekezdésében a „beszállítók kötelesek” szöveg helyébe a „beszállítók – a saját tevékenység ellátáshoz

dokumentumok átadásával – kötelesek” szöveg,

s) 35. § (1) bekezdés

sa) a) pontjában a „kivitelezõ” szövegrész helyébe a „vállalkozó kivitelezõ” szöveg,

sb) a) pont ab) alpontjában a „bejegyzett” szövegrész helyébe az „építõipari kivitelezési” szöveg,

sc) a) pont ad) alpontjában az „a szakképesítéssel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „az építési szakmunkához

szükséges szakképesítéssel rendelkezõ” szöveg,

t) 39. § b) pont bb) alpontjában az „önállóan – vagy az Étv. 46. § (7) bekezdése szerint –” szövegrész helyébe

a „önállóan, továbbá az építésfelügyeleti vagy építésügyi hatóság által bevontan” szöveg

lép.

93. § Hatályát veszti az Épkiv.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „tervellenõr, ”szövegrész,

b) 3. § (7) bekezdése,

c) 5. §

ca) (2) bekezdésében a „(bejelentéshez)” szövegrész,

cb) (7) bekezdése,

d) 6. §-ában „a tervellenõr,” szövegrész,

e) 7. § (2) bekezdés d) pontja,

f) 9. § (2) bekezdés d) pontja,

g) 9. § (5) bekezdés d) pont dd) alpontja,

h) 10. §-a és az azt megelõzõ alcím,

i) 11. § (5) bekezdése,

j) 12. § (1) bekezdés a) pontja,

k) 16. §

ka) (3) bekezdés b) pontjában az „ , illetve mûemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély” szövegrész,

kb) (3) bekezdés r) pontja,

l) 17. § (5) és (16) bekezdése,

m) 17/C. §-a,

n) 24. § (4)–(7) bekezdése,

o) 29. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetve tervellenõri nyilatkozatot, ” szövegrész

p) 30. §-a és az azt megelõzõ alcím,

q) 33. §

qa) (1) bekezdés a) pontja,

qb) (3) bekezdés b) pontja,

r) 34. § (9) bekezdésében az „ , illetve a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terv” szövegrész,

s) 41. § (3) bekezdése és

t) 6. melléklete.

13. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes

szabályairól és a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

módosítása

94. § Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és

a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber.) 1. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendeletet kell alkalmazni

a) a honvédelmi és katonai célú építési tevékenységek megvalósításához szükséges engedélyezések során, valamint

b) minden olyan – építési beruházás megvalósításához szükséges – engedélyezés során, amelyben az ügyfél kérelme

integrált eljárás lefolytatására irányul.”
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95. § Az Épber. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § Ha az integrált eljárásban általános építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor közremûködõ és

társhatóságként elsõ és másodfokon az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési

feltételeirõl szóló kormányrendeletben az integrált eljárásban való közremûködõ vagy társhatósági feladatok

ellátására kijelölt hatóság az eljáró általános építésügyi hatóság.”

96. § Az Épber. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az integrált eljárás megindításáról a közremûködõ hatóság 5 napon belül, papíron vagy elektronikusan értesíti az

ismert ügyfeleket.”

97. § (1) Az Épber. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Közös helyszíni szemlét tûz ki a közremûködõ hatóság, amennyiben jogszabály kötelezõ helyszíni szemle tartását

írja elõ. A közös helyszíni szemlén a hatóság részt vesz, ha azt jogszabály kötelezõen elõírja. Közös helyszíni szemlét az

eljárás megindításától vagy a hiánypótlás teljesítésétõl számított 5 napon belül kell kitûzni úgy, hogy az

a) hiánytalan kérelem esetében és ha a szakhatósági állásfoglalások is rendelkezésre állnak, legkésõbb az eljárás

megindításától számított 15. napon,

b) hiányos kérelem esetében legkésõbb a hiánypótlás teljesítését követõ 10. napon

megtartásra kerüljön.”

(2) Az Épber. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ c) ponttal egészül

ki:

(A közremûködõ hatóság egyidejûleg küldi meg)

„b) az ügyfeleknek szóló értesítést, valamint

c) a 13. § szerinti hiánypótlási felhívást.”

98. § Az Épber. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárást is lefolytatnak, és az erre vonatkozó eljárási kérelmet és a

mellékletét építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ, akkor az építményfajta tekintetében jogosultsággal rendelkezõ

építésügyi igazgatási szakértõ a következõkrõl nyilatkozik:

a) az egyes eljárásokra vonatkozó eljárási kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e az e rendeletben és az

építményfajta engedélyezésére vonatkozó jogszabályban elõírtaknak,

b) az Étv. 36. § (1) bekezdésében meghatározottak és a tervezett építményre, építési tevékenységre külön

jogszabályban elõírt építésügyi követelmények teljesülnek-e,

c) rendelkezésre áll-e hat hónapnál nem régebbi elõzetes szakhatósági állásfoglalás,

d) a melléklet tartalmaz-e a helyszínrõl, annak környezetérõl készített olyan jogszabályban meghatározott

dokumentumot, amely a valós állapot és a tervezett építmény, építési tevékenység szomszédos telkek

beépíthetõségére vonatkozó hatásainak megítélését, az illeszkedés követelményeinek megállapítását segíti elõ.”

99. § Az Épber. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A társhatóságok ügyintézési határideje – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – megegyezik a rájuk vonatkozó

jogszabályban megállapított ügyintézési határidõvel. A közremûködõ hatóság és a társhatóságok eljárásaiban

résztvevõ szakhatóságok ügyintézési határidejére az Étv. 53/C. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

100. § Az Épber. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az építési beruházás építési engedélyezéséhez, azt megelõzõen, több – nem építésügyi – hatóság eljárásának

lefolytatása szükséges, a különbözõ hatóságok eljárásait összefogó, az építési beruházás feltételeinek elõzetes

tisztázására szolgáló, e rendeletben meghatározott közremûködõ hatóság igénybevételével folytatható le az integrált

hatásvizsgálati eljárás.”

101. § Az Épber. a következõ 24. §-sal egészül ki:

„24. § E rendeletnek az építésüggyel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.)

Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”
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102. § Az Épber.

a) 13. § (1) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a „huszadik” szövegrész helyébe a „15.” szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt I. táblázatának címében a „határértékének” szövegrész helyébe a „határértéke” szöveg

lép.

103. § Hatályát veszti az Épber.

a) 19. § (5) bekezdés b) pontjában az „elvi építési,” szövegrész,

b) 19. § (5) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,

c) 19. § (5) bekezdés e) pontja,

d) 21. § (4) bekezdés a) pontja,

e) 1. mellékletében foglalt I. táblázat

ea) 2. sorában az „elvi építési,” szövegrész,

eb) 5. sorában a „Mûemlék elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása” szövegrész,

f) 1. mellékletében foglalt II. táblázat

fa) 2. sorában az „elvi építési,” szövegrész,

fb) 5. sorában a „Mûemlék elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása” szövegrész,

g) 3. mellékletében foglalt I. táblázat 1. sorában, II. táblázat 1. sorában, valamint III. táblázat 1. sorában az

„Építmények elvi építési engedélyezési eljárásai” szövegrész.

14. A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének

és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

104. § A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és

megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „az építésügyi

hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló miniszteri

rendelet” szövegrész helyébe az „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet” szöveg, az „elvi létesítési és elvi építési” szövegrész

helyébe az „elvi létesítési” szöveg lép.

15. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

105. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKER.) 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § A Hivatal termékinformációs kapcsolattartó pontként – az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának

biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és

jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja a 764/2008/EK

parlamenti és tanácsi rendeletben, továbbá a 305/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott

feladatokat.”

106. § Az MKER. 15. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A Hivatal)

„k) ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet

ka) 29. cikk (1) bekezdése szerint a mûszaki értékelést végzõ szervezetek, valamint

kb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja szerinti, az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és

ellenõrzésébe bevont szervezetek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.”
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107. § Az MKER. 25. §-a a következõ 9. és 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„9. a 14. §-ban az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 10. cikk (1) bekezdésének,

10. a 15. §-ban az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 29. cikk (1) bekezdésének, 39. cikkének”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

16. A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

108. § A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete a 13. melléklet 1. pontja,

b) 2. melléklete a 13. melléklet 2. pontja,

c) 3. melléklete a 13. melléklet 3. pontja

szerint módosul.

17. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési

mûszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mûszaki leírás

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közalk.) 14. §-a a következõ

(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezõi

névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés elõírásainak megfelelõ dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági

szereplõ megfelel az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló

dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérõ az (1) bekezdésben meghatározott

dokumentumok benyújtása helyett.”

(2) A Közalk. 17. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezõi

névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés elõírásainak megfelelõ dokumentumok bizonyítják, hogy

a gazdasági szereplõ megfelel az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést

igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérõ a 15. § (2) bekezdésében

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.”

18. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8–9. §, a 12–46. §, a 48–55. §, az 56. § (1)–(2) bekezdése, az 57. § (1)–(2) bekezdés, az

59. §, a 61–62. §, a 64–67. §, a 70. §, a 71. § (1) és (3) bekezdése, a 72. §, a 74. § (1) bekezdése, a 77–78. §, a 85–91. §, a 92. §

a)–j) és m)–t) pontja, a 93. § a), c)–m) és o)–t) pontja, a 94–104. §, a 108–109. §, az 1. és a 3–13. melléklet 2013. január

1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése, a 10–11. §, az 56. § (3) bekezdése, az 57. § (3) bekezdése, az 58. §, a 60. §, a 63. §, a 68–69. §, a 71. §

(2) bekezdése, a 73. §, a 74. § (2) bekezdése, a 76. §, a 79–84. §, a 93. § b) és n) pontja, a 105–107. § és a 2. melléklet

2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25479

 

 

I. táblázat 
A fővállalkozói szerződéshez, illetve a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények 

esetén megállapítható bírság összegek 

A fővállalkozói szerződéshez, illetve a 
fővállalkozói munkavégzéshez 

kapcsolódó jogsértő cselekmények 

A bírság összegének meghatározása  
(az 1/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. pontban 50 millió, a 3., 4. és az 

5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki 
ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és a 6-16. pontban 20 millió forintot 

meghaladó része: SZÉ) 
Építtető Építési 

műszaki 
ellenőr 

Fővállalkozó 
kivitelező 

Fővállalkozó 
kivitelező 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Kivitelezési 
dokumentációt 
készítő 
tervező (a 
továbbiakban: 
tervező) 

1. Építési műszaki ellenőr 
közreműködésének mellőzése, 
jogszabályban előírt kötelezettség 
esetén 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

    

2. Az építési műszaki ellenőr nem 
rendelkezik megfelelő jogosultsággal 

100.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
250.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

   

3. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező tervező foglalkoztatása, 
foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a 
foglalkoztató 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
250.000 Ft 

   150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

4. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező tervező foglalkoztatása, 
foglalkoztatás elfogadása, ha 
kivitelező a foglalkoztató 

  100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

5. Az engedélyezési dokumentáció és a 
kivitelezési dokumentáció 
összhangjának hiánya 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

6. Az építési műszaki ellenőrre 
vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése 

 100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

   

7. Építőipari kivitelezési tevékenység 
végzése kivitelezési dokumentáció 
nélkül 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 

8. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező kivitelezővel vállalkozási 
jogviszony létesítése 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
600.000 Ft 

  

9. Építőipari kivitelezési tevékenység 
végzése felelős műszaki vezető nélkül, 
a jogszabályi kötelezettség fennállása 
esetén 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
250.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
1.000.000 Ft 

  

10. Nem megfelelő jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető 
foglalkoztatása, foglalkoztatás 
elfogadása 

  100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 
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11. Építési szakmunka végeztetése 
vagy végzése a tevékenységre előírt 
szakmai feltétel hiányában, 
foglalkoztatott személyenként 
megállapítva 

  150.000 Ft + 
0,004xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

 

12. A felelős műszaki vezetőre 
vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése 

   100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 

13. Nem megfelelő építési anyagok, 
szerkezetek vagy termékek 
felhasználása, beépítése vagy 
szakszerűtlen kivitelezés 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
800.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

 

14. Kivitelezési dokumentációtól vagy 
ennek hiányában engedélyezési 
dokumentációtól eltérő kivitelezés 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
400.000 Ft 

 

15. Az építési napló hiánya (csak a 
kitöltött címlappal és nyilvántartási 
résszel rendelkező építési naplót lehet 
meglévőnek tekinteni) 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
1.500.000 Ft 

  

16. Az állékonyságot, az életet vagy 
egészséget veszélyeztető állapot 
előidézése 

 200.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
800.000 Ft 

500.000 Ft + 
0,015xSZÉ 
legfeljebb 
5.000.000 Ft 

400.000 Ft + 
0,006xSZÉ 
legfeljebb 
1.500.000 Ft 

 

17. Az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésére vonatkozó 
bejelentési és adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása 

60.000 Ft     

18. Írásbeli építési szerződés hiánya 100.000 Ft  100.000 Ft   

19. A kivitelezési dokumentáció 
készítésére vonatkozó írásbeli 
tervezési szerződés hiánya 

80.000 Ft    80.000 Ft 

20. Nem bejelentett vállalkozó 
kivitelezővel történt szerződés 

80.000 Ft     

21. Az építési napló vezetésére 
vonatkozó követelmények megsértése 

  80.000 Ft   

22. Kivitelezési dokumentáció 
készítésére vonatkozó írásbeli 
szerződés hiánya, ha ez a kivitelező a 
feladata 

  80.000 Ft  80.000 Ft 

23. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá 
tartozó építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdése 
fedezetkezelői szerződés hiányában 

500.000 Ft     
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II. táblázat 
Az alvállalkozói szerződéshez, illetve az alvállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények 

esetén megállapítható bírság összegek 

Az alvállalkozói 
szerződéshez, illetve az 
alvállalkozói 
munkavégzéshez 
kapcsolódó jogsértő 
cselekmények 
 

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az 1/A. § szerinti számított 
építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ) 
Megrendelő 
vállalkozó 
kivitelező 

A 
megrendelő 
vállalkozó 
kivitelező 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Alvállalkozó 
kivitelező 

Az 
alvállalkozó 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Építési 
műszaki 
ellenőr 

1. Építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése 
kivitelezési dokumentáció 
nélkül 

  100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
150.000 Ft 

 

2. Nem megfelelő 
jogosultsággal rendelkező 
kivitelező foglalkoztatása, 
foglalkoztatás elfogadása 

80.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
600.000 Ft 

  

3. Építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése 
felelős műszaki vezető 
nélkül 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

50.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
150.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

  

4. Nem megfelelő 
jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezető 
foglalkoztatása, 
foglalkoztatás elfogadása 

  100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
400.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

 

5. Építési szakmunka 
végeztetése vagy végzése 
a tevékenységre előírt 
szakmai feltétel 
hiányában, szabálytalanul 
foglalkoztatott 
személyenként 
megállapítva 

  150.000 Ft + 
0,007xSZÉ 
legfeljebb 
400.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

 

6. A felelős műszaki 
vezetőre vonatkozó 
összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése 

   100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
300.000 Ft 

 

7. Nem megfelelő építési 
anyagok, szerkezetek 
vagy termékek 
felhasználása, beépítése 
vagy szakszerűtlen 
kivitelezés   

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

8. Kivitelezési 
dokumentációtól vagy 
ennek hiányában 
engedélyezési 
dokumentációtól eltérő 
kivitelezés 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,007xSZÉ 
legfeljebb 
400.000 Ft 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 
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9. Az építési napló hiánya 
(csak a kitöltött címlappal 
és nyilvántartási résszel 
rendelkező építési naplót 
lehet meglévőnek 
tekinteni) 

 80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
1.000.000 

  

10. Az állékonyságot, az 
életet vagy egészséget 
veszélyeztető állapot 
előidézése 

200.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
1.000.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

250.000 Ft + 
0,02xSZÉ 
legfeljebb 
3.000.000 Ft 

150.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
800.000 Ft 

100.000 Ft + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500.000 Ft 

11. Írásbeli építési 
szerződés hiánya 
 

100.000 Ft  100.000 Ft   

12. Nem bejelentett 
vállalkozó kivitelezővel 
történt szerződés 

80.000 Ft     

13. Az építési napló 
vezetésére vonatkozó 
követelmények 
megsértése 

  80.000 Ft   

14. Építtetői 
fedezetkezelés hatálya alá 
tartozó építési beruházás 
esetén az alvállalkozó 
kivitelező a teljesítésének 
megkezdéséig nem kapja 
meg a megrendelő 
vállalkozó kivitelezőtől az 
elektronikus alvállalkozói 
nyilvántartáshoz 
használatát biztosító 
jelszót 

150.000 Ft     

15. Építtetői 
fedezetkezelés hatálya alá 
tartozó építési beruházás 
esetén az alvállalkozó 
kivitelező – használatot 
biztosító jelszó birtokában 
– nem rögzíti 
szerződésének adatait az 
elektronikus alvállalkozói 
nyilvántartásban 

  80.000 Ft   

 
” 
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1. Az Épfelügyr. 1. mellékletben foglalt I. táblázat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A fővállalkozói szerződéshez, illetve a 
fővállalkozói munkavégzéshez 
kapcsolódó jogsértő cselekmények 

A bírság összegének meghatározása  

(az 1/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. pontban 50 millió, a 3., 4. és az 
5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki 
ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és a 6-16. pontban 20 millió forintot 
meghaladó része: SZÉ) 

Építtető Építési 
műszaki 
ellenőr 

Fővállalkozó 
kivitelező 

Fővállalkozó 
kivitelező 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Kivitelezési 
dokumentációt 
készítő 
tervező (a 
továbbiakban: 
tervező)] 

„      
15. Az építési főnapló készenlétbe 
helyezésének vagy megnyitásának a 
hiánya 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

 200.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
1.500.000 Ft 

  

” 

2. Az Épfelügyr. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az alvállalkozói 
szerződéshez, illetve az 
alvállalkozói 
munkavégzéshez 
kapcsolódó jogsértő 
cselekmények 
 

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az 1/A. § szerinti számított 
építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ) 
Megrendelő 
vállalkozó 
kivitelező 

A megrendelő 
vállalkozó 
kivitelező 
felelős 
műszaki 
vezetője 

Alvállalkozó 
kivitelező 

Az alvállalkozó 
felelős műszaki 
vezetője 

Építési 
műszaki 
ellenőr] 

„      
9. Az építési főnapló 
készenlétbe helyezésének 
vagy megnyitásának a 
hiánya 

80.000 Ft + 
0,003xSZÉ 
legfeljebb 
200.000 Ft 

 200.000 Ft + 
0,01xSZÉ 
legfeljebb 
1.000.000 

  

” 



3. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 245/2006. (XII. 25.) Korm. rendelethez
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Építmény egységára 

A szabálytalan építmény  

(építési tevékenység)  

A számított építményérték 
számításakor figyelembe 

veendő méret és/vagy 
mértékegysége 

Egységár 

ezer forint / 

mértékegység 
1. Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, 

egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló 
épület, épületrész 

nettó alapterület /m2 140 

2. Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, 
sport, szállás, iroda, ipari rendeltetésre szolgáló, és egyéb 
közhasználatú épület, épületrész 

nettó alapterület/m2 190 

3. mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raktározásra szolgáló 
épület, épületrész nettó alapterület /m2 100 

4. Terepszint alatti építmény, építményrész nettó alapterület/m2 10 

5. Egyéb – az 1-4. sorba nem sorolható – helyiséget tartalmazó 
építmény, építményrész nettó alapterület/m2 100 

6. Felületben mért építmények, építményrészek, tartószerkezeti 
elemek  

a felület területe/m2 40 

7. Homlokzati felületképzés, színezés a felület területe/m2 5 
8. Hosszban mért építmények, építményrészek:    
8.1. tartószerkezeti elemek, pillér, áthidaló, koszorú, zászlótartó 

oszlop 
/fm 90 

8.2. nyomvonal jellegű építmények,  /fm 15 
8.3. égéstermék elvezető, közmű-, híradástechnikai vezeték /fm 5 
9. Fólia sátor nettó alapterület/m2 5 
10. Nyílászáró  -/db 20 
11. Egyéb – az 1-10. és a 13-14. sorba nem sorolt – építmények -/db  300 

12. Terepkialakítás  megmozgatott 
földmennyiség  

bruttó térfogata /m3 

 13 

13.   A honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági építmények esetén:   
13.1. Az építmények beépített berendezései (tűzjelző, őrzés-védelmi, 

üzemi technológiai) 
  

-/db 
  

500 
13.2. Az építményekhez kapcsolódó nyomvonal jellegű építmények:   

 
 
 

13.2.1. út, repülőtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat /m2  15 

13.2.2. vasúti építmények /fm 40 

13.2.3. közmű, híradástechnikai vezeték /fm 10 

13.3. 
 

A nyomvonal jellegű építmények részeként megvalósuló 
műtárgyak  

  

13.3.1. hosszban mérhető műtárgy (áteresz, alagút) /fm 25 

13.3.2. egyedi műtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti 
üzemanyag lefejtő)  

-/db  
   

 1000  
 

13.3.3. híd útpálya felület területe /m2 200  

13.3.4. egyéb tartozékok -/db 10 
13.4. A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötők) -/db  1000 
13.5. Üzemanyagtöltő állomás  -/db  5000 
13.6. Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltő, 

speciális katonai célú, szociális, gépészeti) 
 -/db  750 
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13.7. Katonai lőtér (a lőtéri épületek nélkül)   /m2  5 

13.8. Katonai kiképzés technikai eszközök:    
13.8.1. gyakorló- és akadálypályák elemei -/db 350 
13.8.2. Trenazsőr, szimulátor -/db 750 
14. Környezetvédelmi építmények    
14.1. szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvízkezelő, egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezés, egyedi zárt szennyvíztároló 

 
 

 /m3 

 
 

 20 

14.2. hulladék, hulladéklerakó, szemétégető mű, hulladékégető mű 
(égetőmű), hulladék együttégető mű (együttégető mű)  /m2  100 

„ 



4. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 245/2006. (XII. 25.) Korm. rendelethez
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A bírság számításhoz alkalmazandó szorzószámok az épület (épületrész) készültségi állapotától függően 

 A B 
1.  Megkezdett munkanem (készültség)  Egyszintes építmény esetében 
2. Alapozási földmunka és alapozás  0,1 
3. Felmenő teherhordó szerkezeti fal, függőleges 

tartószerkezet 
 0,2 

4. Födémépítés  0,4 
5. Tetőszerkezet  0,6 
6. Válaszfalak  0,7 
7. Vakolás  0,9 
8. Burkolás  1,0 

  
1. A táblázatban megjelölt szorzókat attól függően kell alkalmazni, hogy ténylegesen az építmény, építményrész 
milyen készültségi fokon van. Amennyiben a meghatározott munkanem építését megkezdték, mindaddig az 
annak megfelelő sorába tartozó szorzóval kell számolni, amíg a következő megjelölt munkanem építését meg 
nem kezdik. 
2. Az előírt készültségi szorzó a 3.1. és a 3.2. pontok kivételével nem módosítható, ha valamely előző szerkezet 
munkafázisa nem készült (pl. födém nélküli ipari csarnok, nyitott szín válaszfal, vakolás és burkolás nélkül). 
3. Többszintes építmény esetén a készültségi fokot szintenként kell meghatározni. E tekintetben külön szintnek 
számít a pinceszint és a beépített tetőtér is. 
3.1. A közbenső szinteknél az alapozásra vonatkozó készültségi fokot ki kell vonni az adott szint ténylegesen 
megállapított készültségi mérőszámából (pl. I. emelet feletti födém megkezdésekor annak készültségi foka: 0,4-
0,1=0,3 lesz). 
3.2. Az építmény legfelső építményszintjének készültségi fokát az egyszintes építménynek megfelelően kell 
kiszámolni az alapozásra vonatkozó mérőszám levonásával (pl. magastető építésének megkezdésekor a legfelső 
építményszint készültségi foka: 0,6-0,1=0,5 lesz). 
4. Meglévő építmény bővítése esetén is a fentiek szerinti számítási módot kell alkalmazni. 
5. Meglévő tetőtér beépítése, valamint meglévő lapostetős építmény utólagos tetőtér beépítéssel történő bővítése 
esetén a kivitelezés megkezdésekor 0,5-ös, a burkolás megkezdésekor 1,0-es készültséggel kell számolni.” 



5. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 245/2006. (XII. 25.) Korm. rendelethez
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Az építésügyi bírság kiszámításának módja 

1. Meg kell állapítani az elkövetett jogsértésnek megfelelő alapbírság összegét, a 3. § (2) bekezdése szerint. 
2. Meg kell határozni a számított építményértéket, az alábbiak szerint:  

2.1. Az építésügyi hatósági engedély, illetve a felmérési terv alapján meg kell határozni a jogszerűtlenül 
vagy szakszerűtlenül megmozgatott földmennyiség, vagy elkészült építmény, építményrész jellemző 
méretét és mennyiségét, ami lehet nettó alapterület, bruttó térfogat, felületét, hossz (magasság) vagy 
darabszám. Az e pont szerinti mennyiség meghatározáskor: 
a) az alapozással, vagy terepszint alatti építéssel összefüggő földmunka mennyiségét figyelmen kívül 

kell hagyni; 
b) a szabálytalanul elbontott építmény, építményrész térfogatát, felületét, alapterületét mindig a 

ténylegesen megsemmisült méretekből kell kiszámolni; 
c) ha az engedélyezettnél kisebb vagy nagyobb mennyiségű, méretű a szabálytalanul megvalósult 

építmény (vagy tereprendezés), akkor a számítás alapja az engedélyezett és a ténylegesen elkészült 
mennyiség különbsége; 

d) ha az engedélyezett és a létrehozott építmény (vagy tereprendezés) mérete, mennyisége megegyező, 
de kialakításában, vagy elhelyezésében tér el, akkor a számítás alapja: 
da) az engedélytől eltérő részek alapterületének, felületének vagy térfogatának, vagy hosszának 

összege, vagy  
db) az eredetileg engedélyezett befoglaló méreten, helyen kívül eső építményrész térfogata, 

alapterülete, felülete, illetve hossza; 
e) ha az épület vegyes rendeltetésű és az 1. melléklet 1. és 3. sora szerinti – különböző egységár 

besorolás alá eső – rendeltetéseket tartalmaz, akkor a nettó alapterületet az azonos egységár és 
készültségi fok besorolás alá eső rendeltetésenként összegezve kell meghatározni. 

2.2. Az 1. mellékletből ki kell választani az épület, épületrész rendeltetéséhez vagy az építmény, 
építményrész előírt méretéhez rendelt egységárat, melynek meghatározásakor: 
a) ha a jogszerűtlen építési tevékenységgel, vegyes rendeltetésű épületben található önálló 

rendeltetési egység érintett, akkor az egységárat az érintett rendeltetési egység rendeltetésének 
megfelelően kell meghatározni; 

b) ha a jogszerűtlen építési tevékenységgel létrejött építmény, építményrész 1. melléklet szerinti 
egységár besorolása több sorba is lehetséges, akkor a magasabb egységárral kell számolni. 

2.3. Be kell szorozni a 2.1. pont szerint kiszámított mennyiséget, a hozzátartozó 2.2. pont szerinti 
egységárral. 

2.4. A fennmaradási engedély tárgyát képező több építményre, építményrészre a 2.3. pont szerint kiszámított 
szorzatok összege adja a számított építményértéket. 

3. A számított építmény értéket az 1. melléklet 1-3. és 5. sora esetében be kell szorozni a 2. melléklet szerinti 
készültségi fok mértékével. 

4. Ki kell számítani a 2-3. pont szerinti összeg 3. § (4) bekezdése szerinti százalékát. 
5. Az 1. pont szerinti alapbírság és 4. pont szerinti érték összege adja az építésügyi bírság mértékét, a 3. § (1) 

bekezdése előírása szerinti 10.000 forintra kerekítéssel. 
6. Az 5. pont szerinti építésügyi bírság összeget – ismételt szabálytalanság esetén – a 3. § (8) bekezdése 

szerinti mértékben kell növelni.” 



6. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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I. rész 
A járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatalok és illetékességi területük 

 A B C 

Sor-
szám Megye 

Járási hivatal 
járási építésügyi hivatalának 

központja 

Járási hivatal járási építésügyi hivatalának illetékességi 
területéhez tartozó járások 

1.  Baranya 1.1. Szigetvári Szigetvári, Szentlőrinci, Sellyei 
1.2. Mohácsi Bólyi, Mohácsi 

2.  Bács-Kiskun 2.1. Bajai Bajai, Bácsalmási, Jánoshalmai, Kiskunhalasi 
2.2. Kalocsai Kalocsai, Kunszentmiklósi, Kiskőrösi 

3.  Békés 3.1. Szarvasi Szarvasi, Orosházi, Gyomaendrődi 
3.2. Gyulai Mezőkovácsházai, Gyulai, Sarkadi 

4.  Borsod-Abaúj-
Zemplén 

4.1. Ózdi Ózdi, Putnoki, Kazincbarcikai, Edelényi 
4.2. Sárospataki Szerencsi, Gönci, Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, Cigándi, Tokaji 

5.  Csongrád 5.1. Hódmezővásárhelyi Szentesi, Hódmezővásárhelyi, Makói 
6.  Fejér 6.1. Dunaújvárosi Martonvásári, Dunaújvárosi, Sárbogárdi 
7.  Győr-Moson-

Sopron 
7.1. Mosonmagyaróvári Mosonmagyaróvári, Csornai 
7.2. Soproni Soproni, Kapuvári 

8.  Hajdú-Bihar 8.1. Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói, Püspökladányi, Berettyóújfalui 
8.2. Hajdúböszörményi Hajdúböszörményi, Balmazújvárosi, Hajdúnánási 

9.  Heves 9.1. Gyöngyösi Hatvani, Gyöngyösi, Hevesi 
10.  Jász-Nagykun-

Szolnok 
10.1. Karcagi Kunhegyesi, Karcagi, Tiszafüredi 
10.2. Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi, Mezőtúri, Kunszentmártoni 

11.  Komárom-
Esztergom 

11.1. Esztergomi Esztergomi 
11.2. Komáromi Komáromi, Kisbéri 

12.  Nógrád 12.1. Balassagyarmati Szécsényi, Balassagyarmati, Rétsági 
13.  Pest 13.1. Gödöllői Gödöllői, Aszódi 

13.2. Ceglédi Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi 
13.3. Gyáli Gyáli, Monori, Dabasi, Vecsési 
13.4. Szigetszentmiklósi Szigetszentmiklósi, Ráckevei 
13.5. Váci Dunakeszi, Váci, Szobi 
13.6. Szentendrei Szentendrei, Pilisvörösvári 

14.  Somogy 14.1. Marcali Marcali, Nagyatádi, Csurgói 
14.2. Siófoki Siófoki, Tabi, Fonyódi 

15.  Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

15.1. Nyírbátori Nagykállói, Nyírbátori, Baktalórántházi 
15.2. Kisvárdai Ibrányi, Kisvárdai, Záhonyi, Vásárosnaményi 
15.3. Mátészalkai Mátészalkai, Fehérgyarmati, Csengeri 

16.  Tolna 16.1. Dombóvári Dombóvári, Tamási 
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17.  Vas 17.1. Sárvári Sárvári, Celldömölki 

17.2. Körmendi Körmendi, Szentgotthárdi, Vasvári 
18.  Veszprém 18.1. Balatonfüredi Tapolcai, Balatonfüredi, Balatonalmádi 

18.2. Pápai Pápai, Sümegi, Devecseri 
19.  Zala 19.1. Nagykanizsai Nagykanizsai, Letenyei 

19.2. Keszthelyi Keszthelyi, Zalaszentgróti 

II. rész 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatalok és illetékességi területük 

 A B C 

Sor-
szám Megye 

Járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

építésügyi és örökségvédelmi 
hivatalának központja 

Járási (fővárosi kerületi) hivatal 
építésügyi és örökségvédelmi hivatalának illetékességi területe 

1.  Baranya Pécs az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Hegyháti, Komlói, Pécsi, Pécsváradi, Siklósi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

2.  Bács-Kiskun Kecskemét az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Kecskeméti, Tiszakécskei, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai 
járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

3.  Békés Békéscsaba az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Békéscsabai, Békési, Szeghalmi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

4.  Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Miskolc az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Miskolci, Mezőkövesdi, Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Szikszói, 
Encsi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

5.  Csongrád Szeged az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Csongrádi, Kisteleki, Mórahalmi, Szegedi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

6.  Fejér Székesfehérvár az 1. § (2) bekezdésében meghatározott eladatok tekintetében: 
Móri, Bicskei, Székesfehérvári, Gárdonyi, Polgárdi, Enyingi 
járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

7.  Győr-Moson-
Sopron 

Győr az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Győri, Téti, Pannonhalmi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

8.  Hajdú-Bihar Debrecen az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Hajdúhadházi, Debreceni, Nyíradonyi, Derecskei járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

9.  Heves Eger az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Pétervásárai, Bélapátfalvai, Egri, Füzesabonyi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 
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10.  Jász-Nagykun-
Szolnok 

Szolnok az 1. § (2) bekezdésében meghatározott eladatok tekintetében: 
Szolnoki, Jászapáti, Jászberényi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

11.  Komárom-
Esztergom 

Tatabánya az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Tatabányai, Tatai, Oroszlányi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

12.  Nógrád Salgótarján az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

13.  Pest Érd az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Budakeszi, Érdi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

14.  Somogy Kaposvár az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Kaposvári, Barcsi járás 
 az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: a megye 

15.  Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

Nyíregyháza az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Tiszavasvári, Nyíregyházi, Kemecsei járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

16.  Tolna Szekszárd az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Paksi, Tolnai, Szekszárdi, Bonyhádi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

17.  Vas Szombathely az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Szombathelyi, Kőszegi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

18.  Veszprém Veszprém az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Zirci, Veszprémi, Várpalotai, Ajkai járás 
 az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: a megye 

19.  Zala Zalaegerszeg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
Lenti, Zalaegerszegi járás 
az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében: 
a megye 

20.  Budapest I. kerület az 1. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: 
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XX. 
kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület 

V. kerület az 1. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében: 
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, 
IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, 
XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület 
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III. rész 
Az Építésügyi Szolgáltató Pont 1. § (9) bekezdésében meghatározott feladatait ellátó, építésügyi hatósági 

feladattal és hatáskörrel nem rendelkező települési önkormányzatok 

 A B 
1. Önkormányzat neve Megye 

2. Tiszaalpár Bács-Kiskun 
3. Mélykút Bács-Kiskun 
4. Izsák Bács-Kiskun 
5. Kerekegyháza Bács-Kiskun 
6. Szabadszállás Bács-Kiskun 
7. Solt Bács-Kiskun 
8. Soltvadkert Bács-Kiskun 
9. Kecel Bács-Kiskun 
10. Lajosmizse Bács-Kiskun 
11. Kozármisleny Baranya 
12. Csorvás Békés 
13. Nagyszénás Békés 
14. Kondoros Békés 
15. Újkígyós Békés 
16. Mezőhegyes Békés 
17. Füzesgyarmat Békés 
18. Battonya Békés 
19. Tótkomlós Békés 
20. Vésztő Békés 
21. Dévaványa Békés 
22. Sarkad Békés 
23. Mezőberény Békés 
24. Nyékládháza Borsod-Abaúj-Zemplén 
25. Emőd Borsod-Abaúj-Zemplén 
26. Tiszalúc Borsod-Abaúj-Zemplén 
27. Alsózsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 
28. Felsőzsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 
29. Sajószentpéter Borsod-Abaúj-Zemplén 
30. Algyő Csongrád 
31. Mindszent Csongrád 
32. Sándorfalva Csongrád 
33. Csákvár Fejér 
34. Velence Fejér 
35. Pusztaszabolcs Fejér 
36. Ercsi Fejér 
37. Győrújbarát Győr-Moson-Sopron 
38. Jánossomorja Győr-Moson-Sopron 
39. Vámospércs Hajdú-Bihar 
40. Egyek Hajdú-Bihar 
41. Komádi Hajdú-Bihar 
42. Hosszúpályi Hajdú-Bihar 
43. Kaba Hajdú-Bihar 
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44. Téglás Hajdú-Bihar 
45. Létavértes Hajdú-Bihar 
46. Polgár Hajdú-Bihar 
47. Hajdúdorog Hajdú-Bihar 
48. Nádudvar Hajdú-Bihar 
49. Hajdúsámson Hajdú-Bihar 
50. Lőrinci Heves 
51. Rákóczifalva Jász-Nagykun-Szolnok 
52. Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok 
53. Jászfényszaru Jász-Nagykun-Szolnok 
54. Kunmadaras Jász-Nagykun-Szolnok 
55. Jászladány Jász-Nagykun-Szolnok 
56. Újszász Jász-Nagykun-Szolnok 
57. Martfű Jász-Nagykun-Szolnok 
58. Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok 
59. Jászárokszállás Jász-Nagykun-Szolnok 
60. Túrkeve Jász-Nagykun-Szolnok 
61. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok 
62. Kisújszállás Jász-Nagykun-Szolnok 
63. Lábatlan Komárom-Esztergom 
64. Tát Komárom-Esztergom 
65. Ács Komárom-Esztergom 
66. Nyergesújfalu Komárom-Esztergom 
67. Dorog Komárom-Esztergom 
68. Szentmártonkáta Pest 
69. Alsónémedi Pest 
70. Bugyi Pest 
71. Zsámbék Pest 
72. Tápiószentmárton Pest 
73. Tahitótfalu Pest 
74. Kartal Pest 
75. Dömsöd Pest 
76. Tápiószele Pest 
77. Taksony Pest 
78. Tápiószecső Pest 
79. Mogyoród Pest 
80. Páty Pest 
81. Nagykovácsi Pest 
82. Őrbottyán Pest 
83. Üröm Pest 
84. Dunavarsány Pest 
85. Piliscsaba Pest 
86. Erdőkertes Pest 
87. Tura Pest 
88. Sülysáp Pest 
89. Csömör Pest 
90. Kiskunlacháza Pest 
91. Diósd Pest 
92. Tárnok Pest 
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93. Ócsa Pest 
94. Halásztelek Pest 
95. Tököl Pest 
96. Kerepes Pest 
97. Solymár Pest 
98. Budakalász Pest 
99. Isaszeg Pest 
100. Üllő Pest 
101. Pilis Pest 
102. Maglód Pest 
103. Kistarcsa Pest 
104. Biatorbágy Pest 
105. Albertirsa Pest 
106. Törökbálint Pest 
107. Abony Pest 
108. Pécel Pest 
109. Gyömrő Pest 
110. Veresegyház Pest 
111. Pomáz Pest 
112. Szigethalom Pest 
113. Göd Pest 
114. Százhalombatta Pest 
115. Fót Pest 
116. Dunaharaszti Pest 
117. Budaörs Pest 
118. Balatonlelle Somogy 
119. Balatonboglár Somogy 
120. Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg 
121. Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 
122. Balkány Szabolcs-Szatmár-Bereg 
123. Nagyecsed Szabolcs-Szatmár-Bereg 
124. Nyírtelek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
125. Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg 
126. Bátaszék Tolna 
127. Dunaföldvár Tolna 
128. Berhida Veszprém 

                                                                                                                                                    ” 



7. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

25494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám

 
 

  

  

A többciklusú képzési szerkezet bevezetését követően, felmenő rendszerben kibocsátott oklevelek 
egyenértékűségének vizsgálatához: 

Ha az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez a köztisztviselő vagy a 
kormánytisztviselő végzettségét igazoló oklevélből a szakirányú kredittartalom, illetve a külön jogszabályban 
meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint – jogszabály alapján – nem állapítható meg, akkor a 
köztisztviselőnek vagy a kormánytisztviselőnek a végzettsége egyenértékű elismeréséhez műszaki képzési 
területen legalább 139 kreditet kell igazolnia a táblázatban meghatározott ismeretkörök figyelembevételével. A 
megfeleltethetőség szempontjából releváns oklevélnek legalább 60%-os lefedettséget kell tanúsítania a 
beszámításkor alapul vett kreditérték viszonylatában. 

I. Építésügyi hatósági munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmény kredittartalma 

1. Természettudományos alapismeretek 

 A B C 
1. tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak, kompetenciák beszámítható kreditek

száma 
 

2. 1.1 Ábrázoló geometria  6 

3. 1.2 Statika - szilárdságtan  14 

4. 1.3 Épületfizika Hőtechnika, páratechnika, akusztika 2 

5. 1.4 Épületenergetika Az energiamérleg összetevői, követelmények, 
fajlagos hőigény, az energetikai méretezés és 
ellenőrzés módja és menete. A hőszigetelés 
gazdaságossága, energiatudatos építészet, 
passzív szoláris rendszerek. 

2 
 

6. A beszámítható kreditek száma természettudományos alapismeretekből összesen 
 

24 kredit 

2. Gazdasági és humán ismeretek 

 A B C 

1. tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak, kompetenciák beszámítható 
kreditek száma 

2. 2.1 Építésgazdaságtan és 
menedzsment 

 

Az építőiparral és az építési piaccal 
összefüggő gazdasági kérdések. Építési 
beruházások pénzügyi-gazdasági tervezése, az 
épületüzemeltetés gyakorlata. 

2 
 
 

3. 2.2 Építési jog 
 

Építésjogi és igazgatási ismeretek: Építési 
jogszabályok, hatósági eljárások ismerete, 
építésügyi bírság, (építésügyi, 
építésfelügyeleti) hatósági ellenőrzés, 
engedélyezési és kivitelezési dokumentáció, 
kivitelezési jogosultság.)  

2 
 
 
 

4. 2.3 Építészettörténet, 
építészetelmélet 

2.4 Szociológia építészeknek 
 

Építészettörténet és az építészeti elméletek, 
valamint a kapcsolódó művészetek, 
technológiák és tudományok ismerete. 
Település és városszociológia. 

4 
 

1 

5. A beszámítható kreditek száma gazdasági és humán ismeretekből összesen 9 kredit 
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3. Szakmai törzsanyag 

 A B C 
 tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak, kompetenciák beszámítható 

kreditek száma 
 1.  

2.  3.1 Rajz Szabadkézi rajz, építészeti ábrázolás, intuitív 
ábrázolás, építészeti grafika, építészeti 
formálás. 

10 
 
 

3.  3.2 Épületszerkezettan 
 

Épületszerkezettani ismeretek (falszerkezetek, 
koszorúk, kiváltók, födémszerkezetek, 
kémény és szellőző-, valamint 
lépcsőszerkezetek, alapozások, 
tetőszerkezetek, szigetelések, 
homlokzatburkolatok) 

14 
 
 

4.  3.3 Építőanyagok 
 

Építmények anyagainak rendszere, 
osztályozása, alkalmazási lehetősége. Az 
építőanyagok általános kémiai, fizikai, 
szilárdsági, alakváltozási tulajdonságai. 

3 
 
 

5.  3.4 Épületgépészet Vízellátás-csatornázás, gázellátás, épületek 
villamos berendezései, fűtéstechnika, 
légtechnika. 

4 
 

6.  3.5 Tartószerkezetek-
szerkezettervezés 

Vasbeton tartószerkezetek, acél 
tartószerkezetek 

8 

7.  3.6 Építéskivitelezés-szervezés 
 

Építésszervezési alapismeretek, az épület 
kivitelezésének tervezése, előkészítése 
(organizáció alapjai térben és időben), a 
kivitelezés költségeinek összetevői, az 
építésgépesítés alapjai. Jellemző kivitelezési 
technológiák, a jellemző folyamatok 
szervezése (idő, tér, költség), a technológiai 
folyamatok ellenőrzésének és 
minőségbiztosításának alapvető módszerei. 

6 
 
 
 
 
 

8.  3.7 Épülettervezés 
 

Építészet alapjai, lakóépület tervezés, 
középület tervezés 

8 

9.  3.8 Városépítés  5 

10.  A beszámítható kreditek száma szakmai törzsanyagból  
összesen 

58 kredit 

4. Differenciált szakmai ismeretek 

 A B C 
1.  tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak beszámítható 

kreditek száma 
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2.  4.1 Épületszerkezettan Belső és homlokzati nyílászáró, kiegészítő 

szerkezetek. A belső felületek kialakításának 
szerkezetei. A korábban tanult szerkezetekből 
különféle tartószerkezetű és technológiájú 
épületek épületszerkezeteit komplexen, 
összefüggéseiket vizsgáló tervezés. 

8 
 
 
 

3.  4.2 Tartószerkezetek Fa tartószerkezetek, tartószerkezetek 
tervezése.  

4 
 

4.  4.3 Talajmechanika és alapozás  3 
 

5.  4.4 Építéskivitelezés-szervezés 
 

Szakipari munkák technológiái, az építési 
beruházástervezés alapjai, a technológia a 
költség-, idő- és térbeli tervezés összefüggése 
az építési beruházás kezdeményezésétől a 
létesítmény átadás-átvételig. 

6 
 
 
 

6.  4.5 Építőanyagok 
 

 3 
 

7.  4.6 Lakóépület tervezés Jellemző lakóépület-típusok tervezési feladatai 
(családi házak, csoportházak, többlakásos 
lakóépületek). 

4 
 

8.  4.7 Középület tervezés Kisebb középület (cca. 600-1000m2 
alapterülettel) megtervezése. 

4 

9.  4.8. Komplex tervezés A korábbi tervezési, műszaki tárgyak 
ismereteinek összegzése egy épület tervezésén 
keresztül (engedélyezési terv, majd kiviteli 
terv szintű tervcsomag előállítása). 

 
3 
 
 
 

10.  4.9 Diplomatervezés Önálló komplex tervezési feladat 13 

11.  A beszámítható kreditek száma differenciált szakmai törzsanyagból összesen 48 kredit  

II. Építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelmény kredittartalma 

1. Természettudományos alapismeretek 

 A B C 
1.  tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak beszámítható 

kreditek száma 
 

2.  1.1 Építőipari ábrázolás Ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, 
CAD/CAAD 

2 

3.  1.2 Mechanika 
 

Statika, szilárdságtan 14 
 

4.  1.3 Építőipari kémia  2 
 

5.  1.4 Épületfizika Hőtechnika, páratechnika, akusztika 2 
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6.  1.5 Épületenergetika Az energiamérleg összetevői, követelmények, 

fajlagos hőigény, az energetikai méretezés és 
ellenőrzés módja és menete. A hőszigetelés 
gazdaságossága, energiatudatos építészet, 
passzív szoláris rendszerek. 

4 

7.  A beszámítható kreditek száma természettudományos alapismeretekből összesen 24 kredit 

2. Gazdasági és humán ismeretek 

 A B C 
1.  tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak beszámítható 

kreditek száma 

2.  2.1 Menedzsment és vállalkozás-
gazdaságtan 
 

Az építőiparral és az építési piaccal 
összefüggő gazdasági kérdések. Építési 
beruházások pénzügyi-gazdasági tervezése. 

2 
 
 

3.  2.2 Jogi és államigazgatási 
ismeretek 

Építésjogi és igazgatási ismeretek. 
Építésügyi eljárások. 

4 

4.  2.3 Építészettörténet, 
építészetelmélet 

 3 

5.  A beszámítható kreditek száma gazdasági és humán ismeretekből összesen 9 kredit  

3. Szakmai törzsanyag 

 A B C 

1.  tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak beszámítható 
kreditek száma 

2.  3.1 Építőanyagok I.  3 
 

3.  3.2 Szerkezetek I. 
 

Acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, fa-, 
falazott és kőszerkezetek. 

10 
 

4.  3.3 Földművek, alapozás 
 

 7 
 

5.  3.4 Magasépítés alapjai 
3.5 Magasépítéstan I. 

 7 

6.  3.6 Tartók statikája 
 

 2 

7.  3.7 Szerkezet kivitelezés-tervezés 
3.8 Szerkezet kivitelezés-
vállalkozás 

 4 
 

3 
8.  3.9 Épülettervezés I. 

3.10 Lakóépületek tervezése 
A tervezés alapfogalma, tervfajták, tervezési 
szempontok, a lakóépülettervezés alapjai. 

1 
2 

9.  3.11 Épületszerkezetek 
3.12 Épületgépészet 

 7 
4 

10.  3.13 Közművek 
 
3.14 Szerkezet-technológia 
 

Közműellátás feladata. Közművek és 
várostervezés kapcsolata. Védőtávolságok. 
Közműellátó rendszerek vonalvezetési 
szabályai. Méretezési alapelvek, módszerek. 
Üzemeltetés. 

4 
 

4 

11.  A beszámítható kreditek száma differenciált szakmai törzsanyagból összesen 
 

58 kredit  
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4. Differenciált szakmai ismeretek 

 A B C 
1. tantárgy / tevékenységi kör témakörök, tantárgyak beszámítható 

kreditek száma 

2. 4.1 Magasépítési acélszerkezetek Csarnokok, egy és többszintes épületek, 
sportlétesítmények és speciális szerkezetek. 
Szerkezetek tervezése az Eurocode 
szabványrendszer alapján. 

4 

3. 4.2 Magasépítési 
vasbetonszerkezetek 

Magas épületek szerkezeti kialakítása. 
Födémek, födémrendszerek, keretek, 
épületmerevítések, faltartók, csarnokok 
számítása. 

4 
 

4. 4.3 Szerkezetek megerősítése 
 

Épületdiagnosztikai vizsgálatok, módszerek. 
Vizsgálati módszerek alkalmazása, 
kiértékelése. A teherhordó szerkezetek 
közvetett és közvetlen károsodásának okai. A 
szerkezet-cserék és a szerkezet-megerősítések 
szempontjai és a felújítások hatékonysága. 

2 

5. 4.4 Épülettervezés II. (Ipari és 
mezőgazdasági épületek 
tervezése) 
4.5 Nagyfesztávú épületek 
tervezése 

Többszintes, többlakásos lakóépület, 
középület, ipari park fogalma. Épület külső 
környezeti kapcsolata, településszerkezeti 
kapcsolatok. Tűzvédelem. Tervezési 
metodika, magvalósulási folyamat. 

2 
 
 

2 
 
 

6. 4.6 Magasépítéstan II.  3 

7. 4.7 Acélszerkezetek II. 
4.8 Vasbetonszerkezetek II. 

 4 
4 

8. 4.9 Építéskivitelezés-szervezés Az építési beruházás tervezés alapjai, a 
technológia a költség-, idő- és térbeli tervezés 
összefüggése az építési beruházás 
kezdeményezésétől a létesítmény átadás-
átvételéig. 

8 

9. 4.10 Település- régiófejlesztés A fejlesztés és rendezés szereplői, térségi és 
településtervezés dokumentumai, 
településrendezési terv. Szabályozási terv és a 
helyi építésügyi szabályzat. 

2 
 

10. 4.11 Diplomamunka Magasépítési területről választott témában, 
önálló komplex tervezési feladat. 

13 

11. A beszámítható kreditek száma differenciált szakmai törzsanyagból összesen 48 kredit   

” 



8. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
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A kivitelezési dokumentáció tartalma 

I. Általános rendelkezések 

1. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell 
elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű 
elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi 
követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. 

2. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg 
meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. 

3. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó 
tervdokumentáció részek elhanyagolhatók. 

4. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző szintmagasságok 
egyértelmű jelölésével – a dokumentációban összevonhatók. 

5. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon 
egyértelműen jelölni kell. 

6. Közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a 
helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a mozgásukban 
korlátozottak akadálymentes és biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a telek közterületi 
csatlakozásától az építmény megközelítéséig (bejáratáig). 

II. A kivitelezési dokumentáció munkarészei 

1. Építészeti munkarész 

1.1. Tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli - alaprajzi - szintbeli) elrendezését és 
homlokzati rendszerét, valamint összehangolja és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és 
összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított 
megoldásokat, szerkezeteket, technológiákat. 

1.2. A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben bemutatja az összes építményrész, szerkezeti elem, 
beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri, szakipari, 
épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok műszaki megoldásait, az építmény épületszerkezeti-csomóponti 
részleteit. 

1.3. Elemei különösen: 
1.3.1. építészeti műszaki leírás, 
1.3.2. kitűzési terv, 
1.3.3. helyszínrajz,  
1.3.4. valamennyi szint alaprajza (feltüntetve a ±0,00 helyét és abszolút magasságát), 
1.3.5. metszetek, a javasolt rétegrendek feltüntetésével, 
1.3.6. homlokzatok, az alkalmazott anyagok feltüntetésével, 
1.3.7. részletrajzok, 
1.3.8. konszignációk, 
1.3.9. építészeti műszaki leírás: 
1.3.10. szigetelések tervei: 
1.3.10.1. talajnedvesség elleni szigetelés, 
1.3.10.2. hőszigetelés, 
1.3.10.3. tetőszigetelés, 
1.3.11. rétegrendek tervei: 
1.3.11.1. padló/födém rétegrendek, 
1.3.11.2. fal rétegrendek, 
1.3.11.3. tető rétegrendek. 
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2.  Tartószerkezeti munkarész 

2.1. A tartószerkezet (teherhordó szerkezet) olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amelynek feladata az 
erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” alkotja, 
ezért erőtani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható és az 
előírt rendkívüli hatások (terhek), és a geotechnikai hatások következtében állékonyságvesztés és törés, 
valamint a megengedett mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, repedés, folyás, rezgés ne keletkezzék. 

2.2. Elemei különösen:  
2.2.1. tartószerkezeti műszaki leírás, 
2.2.2. erőtani számítás, 
2.2.3. tartószerkezetek tervei. 
2.3. A tartószerkezetek tervei tartalmazzák az építmény bármely anyagú és funkciójú teherhordó 

szerkezetének, minden tartószerkezeti részének, szerkezeti elemének erőtani méretezéssel (számítással) a 
hatályos szabványok előírásai szerint (vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, 
kapcsolatait, anyag és egyéb jellemzőit, szükség esetén technológiai leírását, mindezek megvalósítását 
lehetővé tevő rajzi, illetve írásos meghatározásával. 

3. Épületgépészeti munkarész 

3.1. Tartalmazza mindazon telekhatáron belüli közmű; vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési; 
gázellátási, égéstermék elvezetési; fűtési, hűtési és légtechnikai terveket, melyek az épület, építmény 
megvalósításához szükségesek a megállapított tervezési határig. 

3.2. Elemei különösen: 
3.2.1. épületgépészeti műszaki leírás, 
3.2.2. épületgépészeti számítások, az épület energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása (a 

külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel), 
3.2.3. épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és 

fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel, 
3.2.4. a (víz-, csatorna-, gáz-, fűtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és berendezések 

elrendezési és szerelési tervei. 

4. Épületvillamossági munkarész 

4.1. Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza mindazon villamosenergia-ellátási, 
erőátviteli, világítási, mérési, vezérlési, szabályozási, gyengeáramú (informatikai, épületautomatikai, 
tűzjelző, hangosítási, TV, vagyonvédelmi stb.) villámvédelmi, érintés(hiba)védelmi, földelési, 
zavarvédelmi, EMC villamos terveket, amelyek az építmény, épület megvalósításához szükségesek.  

4.2. Elemei különösen: 
4.2.1. épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok, rendszerek és berendezések írásos 

ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel, speciális rendszerek 
bemutatásával, 

4.2.2. épületvillamossági tervek, 
4.2.3. villámvédelmi terv és a villámvédelmi berendezés tervei a villámvédelmi fokozat feltüntetésével, 

szerelési és anyagminőségre vonatkozó utasításokkal, 
4.2.4. a gyengeáramú rendszerek hálózati tervei, a készülékek és berendezések telepítési helyeinek 

megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak nyomvonalaival. 

5. Tűzvédelmi munkarész 

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma 
5.1. írásos munkarészek: 
5.1.1. tartalomjegyzék, 
5.1.2. a dokumentációt készítő nyilatkozata, 
5.1.3. műszaki leírás, ami tartalmazza: 
5.1.3.1. az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére, 
5.1.3.2. a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre, 
5.1.3.3. a létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmény, tűzszakaszok 

tűzállósági fokozatára, 
5.1.3.4. az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire, 
5.1.3.5. a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra, 
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5.1.3.6. a kiürítésre, mentésre, 
5.1.3.7. az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 

követelményeinek teljesülésére, 
5.1.3.8. a tűzjelzésre és -oltásra, 
5.1.3.9. a hő és füst elleni védelem kialakítására, 
5.1.3.10. a tűzterhelés meghatározására, 
5.1.3.11. a technológia tűzvédelmére, 
5.1.3.12. a hasadó, hasadó-nyíló felületekre, 
5.1.3.13. a biztonsági jelzésekre 
vonatkozó megoldásokat. 
5.2. rajzi munkarészek: 
5.2.1. helyszínrajz (méretarány: 1:200 vagy nagyobb), amelyen feltüntetik: 
5.2.1.1. a tűzoltási felvonulási út és terület, a mentési (talpalási) helyek elhelyezkedését, 
5.2.1.2. homlokzati mentési pontokat az érintett szint számának feltüntetésével, 
5.2.1.3. a tűzoltó gépjárművek közlekedését, működését hátrányosan befolyásoló körülményeket, 
5.2.1.4. oltóanyagforrások elhelyezkedését és jellegét, tűzcsap-szerelvényszekrényeket, 
5.2.1.5. tűzoltósági beavatkozási központ elhelyezkedését, bejáratát, 
5.2.1.6. tűzoltósági kulcsszéf elhelyezkedését, 
5.2.1.7. a tűzoltó beavatkozással összefüggő feliratokat, jelöléseket, közlekedési és egyéb táblákat, 
5.2.1.8. az engedélyezéssel érintett épületet és a szomszédos építményeket, a közöttük lévő tűztávolságot,  
5.2.2. szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok (méretarány: 1:100 vagy nagyobb) az 

alábbiak feltüntetésével: 
5.2.2.1. tűzszakaszhatárok,  
5.2.2.2. tűzgátló nyílászárók, csappantyúk, mandzsetták, tűzterjedés gátlására szolgáló egyéb szerkezetek, 
5.2.2.3. tűzterjedési gátak, 
5.2.2.4. helyiségek tűzveszélyességi osztálya, 
5.2.2.5. helyiségek befogadóképessége, 
5.2.2.6. kiürítési és menekülési útvonalak nyomvonala, 
5.2.2.7. homlokzati mentési pontok, 
5.2.2.8. átmeneti védett terek, 
5.2.2.9. biztonsági és irányfényvilágítási lámpatestek, ezek központi akkumulátora, 
5.2.2.10. kiürítésre szolgáló ajtók, vésznyitók, pánikzárak, vészkijárati zárak, 
5.2.2.11. kiürítésre szolgáló fotocellás ajtók, 
5.2.2.12. menekülési útirányjelzések (az irány és az elhelyezési magasság feltüntetésével), 
5.2.2.13. biztonsági jelzések és jellegük, 
5.2.2.14. fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjai, oltóvízellátás nyomásfokozó 

szivattyúja, 
5.2.2.15. füstszakaszhatárok,  
5.2.2.16. füstgátló nyílászárók, 
5.2.2.17. hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és légpótló nyílásai, elszívó és légpótló csatornák, 

füstelvezető és légpótló felületek (nyílások), 
5.2.2.18. füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventillátorok helye, azok légbeszívó nyílásának helye, 
5.2.2.19. füst szabadba vezetésének helye, 
5.2.2.20. tűzgátló előterek szellőzőnyílásai, szellőzőventillátorai, az előterek szellőzését biztosító 

légcsatornák, azok szabadba nyíló vége, 
5.2.2.21. légtechnikai vezetékek, 
5.2.2.22. tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolata, 
5.2.2.23. tűzvédelmi berendezések, eszközök kezelőszerkezetei, vezérlőtablói, 
5.2.2.24. hasadó, hasadó-nyíló felületek, 
5.2.2.25. napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek, 
5.2.2.26. technológiai alaprajz, 
5.2.3. homlokzati rajzok az alábbiak feltüntetésével: 
5.2.3.1. az éghető homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, éghető homlokzati hőszigetelések, 
5.2.3.2. hasadó, hasadó-nyíló felületek, 
5.2.3.3. napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek, 
5.2.4. metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról. 
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6. Üzemeléstechnológiai munkarész 

6.1. Egyes építménytípusoknál az építmény vagy egy részének működése, környezetre gyakorolt hatása okán 
technológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) terv elkészítése válhat 
szükségessé, amely az építményre jellemző egyedi folyamatok működését írja le. 

6.2. Elemei különösen: 
6.2.1. technológiai műszaki leírás, 
6.2.2. technológiai terv. 

7. Környezetvédelmi munkarész 

7.1. Az építkezés környezetre gyakorolt hatásait mutatja be, különösen a levegőtisztaság-védelem, a víz- és 
földvédelem, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem, az élővilág és természetvédelem, a 
megújuló energiaforrások használata és egyéb munkarészekkel, amely szöveges, rajzi formában készül, a 
vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai alapján. 

7.2. Elemei különösen: 
7.2.1. levegőtisztaság-védelem, 
7.2.2. zaj- és rezgésvédelem, 
7.2.3. vízigénybevétel, vízminőség védelem, 
7.2.4. hulladékgazdálkodás. 

8. Műemlékvédelmi munkarész 

Örökségvédelmi hatóság által meghatározott esetekben és tartalommal: 
8.1. Az építéstörténeti kutatási dokumentáció aktualizálása. 
8.2. Archív tervek és fényképek másolata. 
8.3. Épületkutatási dokumentáció. 
8.4. Épületdiagnosztikai vizsgálatok. 
8.5. Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is 

tartalmaz, a műemlékvédelmi munkarész tartalmazza a 8.1. pontban foglaltakon túl a következő 
dokumentumokat: 

8.5.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal, 
8.5.2. restaurátori kutatási dokumentáció külön jogszabályban meghatározott tartalommal, 
8.5.3. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja, 
8.5.4. restaurálási terv (az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása, esztétikai 

helyreállítási javaslat), 
8.5.5. a kezelések várható eredményei és kockázata. 
8.6. Műemlékvédelmi kiviteli (részlet)tervek: 
8.6.1. külső homlokzatok helyreállítási (részlet)tervei,  
8.6.2. a belső falak és a mennyezetek, padlók, tetőzetek helyreállítási (részlet)tervei, 
8.6.3. kutatási dokumentációkon (a műemléki épületkutatási dokumentációkon és az épületdiagnosztikai 

vizsgálatokon) alapuló, a történeti tartó- és épületszerkezetek, illetve más tartozékok és alkotórészek 
helyreállítására (szükség esetén megerősítésére, pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó 
(részlet)tervek, csomópontok, az épületdíszítés tervei, a nyílászárók (részlet)tervei a profilokkal, 

8.6.4. színezési tervek, burkolatok (részlet)tervei, pl.: kiosztás, felületképzés, kezelés stb., 
8.6.5. kert-történeti kutatási dokumentációkon alapuló, a történeti kertépítészeti elemek és a növényzet 

helyreállítására (szükség esetén pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó (részlet)tervek. 

9. Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással. 

10. Építésszervezési munkarész 

A kivitelező által készített munkarész a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez 
szükséges részletezettségben tartalmazza: 
10.1. az egyesített közmű (genplan) tervet, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését 

szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveit, 
10.2. a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervezői koordinátor által ellenőrzött – 

munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet.” 
 
 



9. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
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Az építési napló 

Címoldal minta 

ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

Építmény megnevezése: .......................................................................................................... 
Címe: ....................................................................................................................... ................. 
A napló megkezdésének kelte: ........................ év ....................................... hó ............... nap 
Lezárásának kelte: ........................................... év ....................................... hó ............... nap 
Nyilvántartási rész: tartalomjegyzék minta 
Építmény megnevezése, címe: ..................................................................................................  
Oldalszám: ............................ /Tartalom 

Tartalomjegyzék 
 Oldal sorszáma  Befűzés dátuma  Saját példányát átvette 
     megbízó (építtető)  vállalkozó 
     dátum  aláírás  dátum  aláírás 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
          
          
          
          
          

Nyilvántartási rész: szerződéses adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................  
Oldalszám: .................... /Szerződés 
Nyilvántartási rész 
Az építés-szerelési munka: 
Megnevezése: ................................................................................................................ ...........
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Helye (település, utca, házszám, hrsz.): .................................................................................. 
Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb: 
 * aláhúzandó 
A szerződés főbb adatai: 
Kelte: ....................................................................... év .............. ................. hó ............... nap 
Munkaterület átadás: .............................................. év ............................... hó ............... nap  
Műszaki átadás-átvétel szerződés szerint: ............. év ............................... hó ............... nap 
Részhatáridők: 
Megnevezése: 
.......................................................... év ..................................................... hó .................. nap 
.......................................................... év ..................................................... hó .................. nap 
.......................................................... év ..................................................... hó .................. nap 
.......................................................... év ..................................................... hó .................. nap  
.......................................................... év ..................................................... hó .................. nap 
.......................................................... év ..................................................... hó ........... ....... nap 
Szerződésmódosítások: 
Kelte: .............................................. év ........................................ .............. hó .................. nap 
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó .......... ........ nap 
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó .................. nap 
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó .......... ........ nap 
Nyilvántartási rész: megrendelői (építtetői) adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................  
Oldalszám: .................... / Megrendelő 
Nyilvántartási rész 
A megrendelő (építtető): 
Neve (elnevezése): ....................................................................................................................  
Címe (székhelye): ........................................................................................................... .......... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ..................................................................................  
Műszaki ellenőr: 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ................................................................................................... ...................................... 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................  
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: ................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
A beruházáslebonyolító: 
Neve (elnevezése): ....................................................................................................................  
Címe (székhelye): ........................................................................................................... .......... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ..................................................................................  
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................. 
Oldalszám: .................... /Vállalkozó
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Nyilvántartási rész 
A vállalkozó kivitelező: 
Neve (elnevezése): .......................................................................................................... .......... 
Címe (székhelye): ........................................................................................................... .......... 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ...................................................... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ..................................................................................  
Felelős műszaki vezető: 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .......................................................................... ....................... 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................  
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................  
Oldalszám: .................... /Alvállalkozó 
Nyilvántartási rész 
Az alvállalkozó kivitelező: 
Neve (elnevezése): ............................................................................................................. ....... 
Címe (székhelye): ......................................................................................................... ............ 
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ...................................................... 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: ..................................................................................  
Munkanem: ............................................................................................................................... 
Munkaterület átadás: ................................................... év ............................. hó .............. nap 
Szerződéses határidő ................................................... év ............................. hó .............. nap 
Felelős műszaki vezető: 
Neve: ................................................................................................... ...................................... 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
Építési napló: 
□ A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben átvállalja. 
□ Az alvállalkozó önállóan vezeti. 
Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó kivitelező naplóbejegyzésre jogosult képviselője: 
.................................................................................................................................................. 
Az alvállalkozó naplójába az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult képviselője: 
.................................................................................................................................... .............. 
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ............................................................................................... 
Oldalszám: .................... /Tervező 
Nyilvántartási rész 
A tervező: 
Neve (elnevezése): .................................................................................................... ................
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Címe (székhelye): ........................................................................................................... .......... 
Tervezők: 
Az építmény jellege (rendeltetése) szerinti: 
Neve: .........................................................................................................................................  
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: .................................................................................................  
................................................. szakági: 
Neve: ......................................................................................... ................................................ 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ............................................................................................ ..... 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: ................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: ................................................................................................................. 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
Nyilvántartási rész: tervezői művezetői adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................. 
Oldalszám: .................... /Tervezői művezető 
Nyilvántartási rész 
A tervezői művezető: 
Neve (elnevezése): .................................................................................................................... 
Címe (székhelye): ........................................................................................................... .......... 
Tervezők: 
Az építmény rendeltetése szerinti: 
Neve: ..................................................................................................................................... .... 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
................................................. szakági: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
................................................. szakági: 
Neve: ........................................................................................................ ................................. 
Címe, telefonszáma: ......................................................................................................... ........ 
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................. 
................................................. szakági: 
Neve: ....................................................................................................................... .................. 
Címe, telefonszáma: .................................................................................................................  
Névjegyzéki bejegyzés száma: ................................................................................................ . 
Nyilvántartási rész: tervellenőri adatok minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................
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Nyilvántartási rész 

Nyilvántartási rész: naplómellékletek minta 
Építmény megnevezése, címe: ................................................................................................. 
Oldalszám: .................... /Naplómelléklet 
Nyilvántartási rész 
Naplómelléklet: 
Típusa: ...................................................................................................................................... 
Azonosító száma: ............................................................................................................ ......... 
Mellékelt oldalak száma: .......................................................................................................... 
Kelte: ................................................... év ................................................. hó .......... ........ nap 
Naplóhoz csatolás kelte: .................... év .................................................. hó ................. nap 
Naplórész minta 
Építmény megnevezése, címe: .................................................................................................  
Kötetszám: ................................................................................................................................  
Oldalszám: .................................................................................................................. .............. 
Építtetői fedezetkezelő 
Neve (elnevezése): .......................................................................................................... .......... 
Címe (székhelye): ................................................................................. .................................... 
Képviseletében eljáró személy neve: ....................................................................................... 
Elérhetősége: ................................................................................. ........................................... 

Nyilvántartási rész 

Az alvállalkozó kivitelező adatai: 
 Alvállalkozó kivitelező 
megnevezése, székhelye, 
vállalkozói engedély 
vagy cégbírósági 
bejegyzés száma, 
nyilvántartási száma 

 Szerződés szerinti kivitelezési 
tevékenység rövid 
megnevezése 

 Kivitelezés kezdési és 
befejezési időpontja 

 Vállalkozói díj 
összege 

 Fizetési 
határnap 

          
          
Az alvállalkozó kivitelező adatai, ha építtetői fedezetkezelő működik közre 
Alvállalkozói nyilvántartás tartalma: 
Az alvállalkozó kivitelező által kitöltve 
- az alvállalkozó kivitelező megnevezése, címe vagy székhelye, adószáma, pénzforgalmi számlaszáma, 

elérhetősége, a képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye, és 
elérhetősége, 

- az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám), 
- a szerződés tárgyában megjelölt vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka 

pontos megnevezése, az építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározásával, a kivitelezés szakaszolása esetén szakaszokra bontva, 

- a kivitelezési tevékenység kezdő és befejezési időpontja, a vállalt teljesítési határidők részletesen, 
részteljesítés esetén a részteljesítés kezdő és befejezési időpontja, 

- a vállalkozói díj összege, részteljesítés esetén a teljesítés ellenértéke, 
- a fizetési határnap, 
- az ellenérték kiegyenlítésének igazolása. 
Az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező által kitöltve 
- a kiállított teljesítésigazolásban megjelölt ellenérték. 
Az építtetői fedezetkezelő által megjelenítve 
- a kifizetésből történő visszatartási kötelezettség teljesítése, 
- értesítés küldése, ha a fővállalkozó kivitelező a 18. § (6) bekezdés szerinti a kivitelezés felfüggesztésére 

vagy a szerződés felmondására válik jogosulttá, 
- értesítés, ha az előző pont szerinti állapot fennállását az építtető a fedezet biztosításával megszüntette. 
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I. Naplórész 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

II. Naplórész 
1. Napi jelentés: 
a) kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); 
b) külső hőmérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb 

hőmérsékletet is rögzíteni kell); 
c) időjárási adatok (esetleg vízállás vagy szélerősség, munkamenetet akadályozó időjárásnál az akadályozás 

időtartama is); 
d) létszámadatok: 
- műszakiak, 
- adminisztratívak, 
- kisegítők, 
- fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve, 
- összlétszám; 
e) napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban); 
A napi teljesítmény adatait építményenként részletezve kell leírni: pl. északi pillér betonozása a -0,30 m szinten, 
I. emeleti födém vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkezeteknél az idom, keret vagy pillér számát fel 
kell tüntetni. Egyes főbb munkarészek kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl. 013 j. 
oszlop betonozása befejezve vagy 40/60-as csőfektetés a +228-262 m szelvényig stb.); 
f) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék 

mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet alapján], elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett 
létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a külön 
jogszabályban foglaltak szerint. 

2. Eseti bejegyzések: 
a) az építési munkahely átadás-átvétele; 
b) az építtető nyilatkozata az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti 

hatósághoz történő e rendelet szerinti bejelentéséről; 
c) az építmény helyének kitűzése; 
d) az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye (pl. betonozás előtt a zsaluzás és a vasszerelés 

ellenőrzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések kipróbálása); 
e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek, vállalkozói megjegyzések; 
f) a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények (felek közlései és kifogásai a tervekkel, a 

költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatban); 
g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással (pl. munkaerőhiány, anyagbeszerzési 

nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók késedelméből határidő-túllépés, munkamegszakítások, 
balesetek, rendkívüli helyzetekből adódó veszélyek, ártalmak stb.), az azokból származó hátrányok, 
minőségcsökkenések, határidő-eltolódások várható időtartama; 

h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata és dokumentumainak megjelölése; 
i) tervek átvétele; 
j) naplómellékletek felfektetése; 
k) kivitelezés közben előállott károk felvétele a megrendelővel, illetve az alvállalkozókkal; 
l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. cölöpözés); 
m) a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a megrendelő vagy a műszaki 

ellenőr részére; 
n) egyéb bejegyzések; 
o) a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása.” 
 



10. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
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Az építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez 
kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió 
forint építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő, valamint az építtetői 
fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési 
tevékenységek esetén. 
1. Építési engedély adatai 
a) engedélyező hatóság neve: ........................................................................... ................. 
b) engedélyező hatóság címe: ...........................................................................................  
c) építési engedély száma: .......................................................................................... ....... 
d) építési engedély jogerőre emelkedése: ......................................................................... 
2. Építtető adatai 
a) neve (elnevezése): ............................................................................................ ............. 
b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): .............................................. 
3. Építési helyszín adatai 
a) címe (település, utca, házszám): .................................................................................. 
b) helyrajzi száma: ............................................................................................................  
c) az ingatlan védettségére vonatkozó adatok (műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely): 
...............................................................................................................................  
4. Kivitelezés kezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél) 
.......... év ................................... hó .......... nap 
5. Vállalkozó kivitelező adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □ 
a) neve (elnevezése): ...................................................................................................  
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): 
....................................................................................................................................... 
c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: ...................................... 
d) adóazonosító száma: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
e) kivitelezői nyilvántartási száma 
6. Felelős műszaki vezető adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □ 
a) neve (elnevezése): ....................................................................................... ........... 
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): 
..................................................................................................................................... 
c) névjegyzéki száma: FMV-...................................................................................... 
7. Építési műszaki ellenőr adatai (ha tevékenységét jogszabály kötelezően előírja, vagy az építtető önként 
megbízza): tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □ 
a) neve (elnevezése): ................................................................................................................  
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): 
................................................................................................................................................... 
c) névjegyzéki száma: ME-....................................................................................................... 
A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési munkák esetén kitöltése kötelező, egyéb esetben, 
ha van építési műszaki ellenőr, az adatszolgáltatás megadása önkéntes, ha nincs, kérjük a rovatokat kihúzni. 
8. Kivitelezési dokumentáció tervezőjének adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum)  
a) neve (elnevezése): .......................................................................................................... ....... 
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): 
...................................................................................................................................................  
c) névjegyzéki száma: ME-...................................................................................................... 
9. Ha rendelkezésre áll, a kivitelezési tervdokumentáció tartószerkezeti munkarészének ellenőrzéséről szóló 
nyilatkozat, tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi 
és katonai célú építmény esetén. 
10. Építtetői fedezetkezelő adatai (ha jogszabály előírja építtetői fedezetkezelő közreműködését) 
a) neve: 
b) címe: 
11. Az építtető, beruházó, mint adatszolgáltató nyilatkozata: 
 
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap”  



11. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„7. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
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  A B 
 1. Építési beruházás építési szerződésben rögzített 

visszaigényelhető általános forgalmi adó nélküli 
értéke 

Fedezetkezelés havi díja a beruházás értékének ezrelékében 
meghatározva 

 2.  100 millió-500 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 30 000 Ft 
 3.  500 millió-1 000 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 75 000 Ft 
 4.  1000 millió-1 500 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 130 000 Ft 
 5.  1500 millió-2 000 millió Ft között  0,09 ezrelék, de legalább 165 000 Ft 
 6.  2000 millió Ft felett  200 000 Ft 

    ”  



12. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
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Nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának megítélése 

A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának megítélését az alábbi, a 
vállalkozó kivitelező által elektronikus formában rendelkezésre bocsátott és a nyilvántartást vezető szervezet 
által a kivitelezői nyilvántartásban megjelenített dokumentumok és nyilatkozatok segítik. 

I. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság területén 
 A B C D 

1. 
Sor-
szám Igazolás jellege Az alkalmasság igazolásának formái Az alkalmasság alátámasztására benyújtható dokumentumok 

2. 1. önkéntes pénzügyi számlavezető intézményétől 
származó, legfeljebb a tárgyalások 
megkezdésétől visszafelé számított 
kettő évre vonatkozó nyilatkozat 
 

A vállalkozó kivitelező valamennyi, 
bankszámláját vezető pénzintézettől származó 
nyilatkozata arra nézve, hogy  

a) fizetési kötelezettségeinek időben eleget 
tesz-e, illetve  

b) az igazolás benyújtását megelőzően volt-e 
sorban állás a vállalkozó kivitelező 
számláján.  

A pénzintézeti nyilatkozat nem lehet régebbi 
keltezésű a nyilvántartást vezető szervezethez 
történő benyújtásának időpontjától számított 30 
napnál. 

3. 2. önkéntes saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának 
benyújtásával 
 

a kérelmező a mérlegekkel kapcsolatban köteles 
csatolni a KIM Céginformációs és az 
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálat (adott esetben a jogelődje, az IRM 
Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) által a 
mérleg beküldéséről a kérelmező ügyfélkapus 
azonosítójára kibocsátott visszaigazolásokat 

4. 3. önkéntes több építőipari kivitelezési tevékenyégi 
kör megjelölése esetén az építőipari 
kivitelezésből származó, legfeljebb az 
előző három éve vonatkozó – általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes 
árbevétel 

a) a megfelelő mérlegadat megjelölése vagy 
b) építőipari kivitelezési és egyéb tevékenység 

folytatása esetén, a vállalkozó kivitelező 
építőipari kivitelezési tevékenységének 
teljes árbevételére vonatkozó nyilatkozata 

5. 4. önkéntes a megjelölt építőipari kivitelezési 
tevékenyégi körből származó, 
legfeljebb előző három éve vonatkozó 
– általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétel 

a vállalkozó kivitelező megjelölt építőipari 
kivitelezési tevékenység árbevételére vonatkozó 
nyilatkozata 

6. 5. önkéntes szakmai felelősségbiztosítás igazolása igazolás a szakmai felelősségbiztosítás 
fennállásáról 
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II. A műszaki és szakmai alkalmasság területén 
 A B C D 
1. 

Sor- 
szám Igazolás jellege Az alkalmasság igazolásának formái Az alkalmasság alátámasztására benyújtható dokumentumok 

2. 1. önkéntes az igazolás benyújtását megelőző öt év 
legjelentősebb építőipari kivitelezési 
tevékenységeinek ismertetése 
tevékenységi körönként 

a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás; 
az igazolásnak tartalmaznia kell legalább az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és 
idejét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és szerződésnek 
megfelelően történt-e 

3. 2. önkéntes tevékenységi kör bontásban az 
építőipari kivitelezési tevékenység 
végzéséhez rendelkezésre álló 
eszközök, berendezések, valamint 
műszaki felszereltség leírása 

a vállalkozó kivitelezőnek a rendelkezésre álló 
eszközöket, berendezéseket és műszaki 
felszereltségét bemutató nyilatkozata 

4. 3. önkéntes az építőipari kivitelezési tevékenység 
teljesítéséért felelősök végzettségének, 
képzettségének, szakmai 
tapasztalatának ismertetése, a 
tevékenységi körhöz igazodóan 

a vállalkozó kivitelezőnek a teljesítéséért 
felelősök végzettségét, képzettségét, szakmai 
tapasztalatát felsoroló nyilatkozata 

5. 4. önkéntes a nyilatkozat benyújtását megelőző 
három évre vonatkozóan, az éves 
statisztikai állományi létszám, illetve 
vezető tisztségviselők létszáma 
alakulásának kimutatása  

a vállalkozó kivitelezőnek az éves statisztikai 
állományi létszámra vonatkozó nyilatkozata 

6. 5. önkéntes tevékenységi kör bontásban, azoknak a 
szakembereknek a megnevezése, 
végzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetése, akik a teljesítésben részt 
vesznek 

a vállalkozó kivitelezőnek a teljesítésben részt 
vevő szakemberek nevét, végzettségét szakmai 
tapasztalatát ismertető nyilatkozata 

7. 6. önkéntes azoknak a környezetvédelmi 
intézkedéseknek a bemutatása, 
amelyeket a vállalkozó kivitelező a 
teljesítés során alkalmazni tud 

a vonatkozó európai szabványsorozatnak 
megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó 
európai szabványsorozaton alapuló 
minőségbiztosítási rendszerekre hivatkozó 
független szervezet által kiállított tanúsítvány 
vagy az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvány vagy egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékainak benyújtása 
 

8. 7. önkéntes minőségbiztosítási szabványnak való 
megfelelőség tanúsítása  

független szerveztet által kiállított tanúsítvány 
vagy az EU más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány 
vagy az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedés bizonyítékainak benyújtása  

„ 



13. melléklet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25513

 
 

 

 

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 
4. alpontjában az „egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő 
üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, 
vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik” szövegrész helyébe az „egyetemi 
szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki 
alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész 
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel 
rendelkezik” szöveg lép. 

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pont 
3. alpontjában az „Építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben: Az I. besorolási osztályban: 
egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) 
szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki 
ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik. Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti hatósági 
kiemelt munkakörben: Az I. besorolási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, 
építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki 
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel 
rendelkezik.” szövegrész helyébe az „építésügyi és örökségvédelmi hivatal kiemelt építésügyi hatósági 
munkakörben: Az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki 
mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki 
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik. 
Építésügyi és örökségvédelmi hivatal építésfelügyeleti hatósági munkakörben: az I. besorolási osztályban: 
egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki 
alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán 
szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, 
vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki 
mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányán szerzett szakképzettség, osztatlan képzésben 
építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettséggel rendelkezik.” szöveg lép. 

3. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 38. 
pontjában 
a) az „Építésügyi hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki 

(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki 
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel 
rendelkezik” szövegrész helyébe az „Építésügyi hatósági munkaterületen: egyetemi szintű 
építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel 
rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel 
rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan 



A Kormány 323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. § (1) és (3)–(6) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. és

18. alpontjában,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. és 18. alpontjában,

valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

53. § a) pontjában,

a 4. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában, a légiközlekedésrõl

szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi

LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

valamint a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint

a 3. § és a 7. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 4. § (2) bekezdése

a következõ m) ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként elsõ fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)

„m) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” Melléklet

1. rész 1.9.5 szakaszában és „B” Melléklet 8. rész 8.6 fejezetében az alagutakkal kapcsolatos közlekedési hatósági

hatáskörök gyakorlása”

(során.)
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képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik.” szöveg, 

b)  az „Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, 
építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű 
településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert 
végzettséggel rendelkezik” szövegrész helyébe az „Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: egyetemi 
szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti 
konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki 
alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki 
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő 
és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett 
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik. ” szöveg, 

c) az „Országos Főépítészi Irodia” szövegrész helyébe az „Országos Főépítészi Irodai” szöveg 
lép. 



(2) A KR. 4. § (3) bekezdés 14. és 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként elsõ fokon a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal jár el:)

„14. a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel

módosított 1014/2010/EU bizottsági rendeletben, valamint az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendeletben és a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, az új személygépkocsik

üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási adatainak nyilvántartása és közzététele, a CO2 kibocsátás nyomon követési

adatainak összegyûjtése és az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történõ továbbítása, továbbá

az üzemanyag-töltõállomásokra vonatkozóan a bejelentett adatok gyûjtése és a tagállami bejelentési feladatok

ellátása,

15. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók és – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a Kkt. 16/A. §-a

szerinti szakértõi tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, így a hatósági nyilvántartás vezetése,”

(során.)

(3) A KR. 4. § (5) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Közlekedési hatóságként elsõ fokon a területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség jár el:]

„1. a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos

hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerzõdés megkötése, valamint a vizsgáló állomások

tevékenységének ellenõrzése, a vizsgáló állomás és a jármûfenntartó szervezet tekintetében a szolgáltatási

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Szolg.tv.) szerinti szolgáltatás felügyelete, továbbá az általa üzemeltetett, valamint az illetékességi területén hatósági

szerzõdéssel rendelkezõ vizsgáló állomáson – a jármû tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól

függetlenül – forgalomba helyezés elõtti és idõszakos vizsgálat végzése,”

(során.)

(4) A KR. 4. § (5) bekezdés 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Közlekedési hatóságként elsõ fokon a területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség jár el:]

„8. a közúti jármûvek közúti közlekedésbiztonsági ellenõrzése, a közúti jármûvek összeépítésének, egyedi

átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése,”

(során.)

(5) A KR. 4. § (5) bekezdése a következõ 22. és 23. ponttal egészül ki:

[Közlekedési hatóságként elsõ fokon a területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség jár el:]

„22. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ címkézésérõl

szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési eljárás

lefolytatása és a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ

címkézésérõl szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–6. cikkében foglaltak

betartásának ellenõrzése,

23. a (15) bekezdés szerinti eljárásban felvett ellenõrzési jegyzõkönyv – amennyiben azok megállapításai jogsértést

tartalmaznak – alapján kezdeményezett eljárás”

(során.)

(6) A KR. 4. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A Kormány az (5) bekezdésben kijelölt hatóságon kívül

a) a díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére az Állami Autópálya Kezelõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot,

b) a közúti jármûre elõírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenõrzésére a Magyar Közút Nonprofit Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaságot

jelöli ki.”

2. § (1) A KR. 5. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Az ügyintézési határidõ 6 hónap

a) a harmadik fél részére történõ földi kiszolgálást végzõk, valamint a saját kiszolgálásra jogosult repülõtér-használók

kiválasztására irányuló,

b) a repülõtér zajgátló védõövezetének kijelölésére irányuló,
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c) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú képzéséhez szükséges engedélyek, képzõ szervezet engedélyek

kiadására és módosítására irányuló, valamint

d) repülés-szimulációs oktatóeszköz engedélyének kiadására és módosítására irányuló

hatósági eljárásokban.”

(2) A KR. 5. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) Ha

a) a repülõtér zajgátló védõövezetének kijelölésére irányuló,

b) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú képzéséhez szükséges engedélyek, képzõ szervezet engedélyek

kiadására és módosítására irányuló,

c) a repülés-szimulációs oktatóeszköz engedélyének kiadására és módosítására irányuló, valamint

d) a légijármû üzemben tartási feltételeinek vizsgálatára, ellenõrzésére, valamint a légijármû üzemben tartási

engedély kiadására, idõbeli hatályának meghosszabbítására irányuló

eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül bocsátja ki

a hiánypótlási felhívást.”

3. § (1) A KR. 8/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Kormány a közúti alagutaknak az ADR „A” Melléklet 1. rész 1.9.5 szakasza szerinti kategóriához rendelésében

– a katasztrófavédelemmel összefüggõ létesítési és használati szempontok érvényre juttatása kérdésében –

a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.”

(2) A KR. 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Kormány az ADR „B” Melléklet 9. rész 9.1 fejezete szerinti jármû-jóváhagyási eljárásban – a jármûre szerelt

felépítmény mûszaki biztonsági szempontú megfelelõségének a megállapítása kérdésében – elsõfokú eljárásban

a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.”

4. § A KR. „A környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések” alcím megjelölése és az azt

követõ 8/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések

8/H. § (1) A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az

eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági

állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló

végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség

megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.

(2) A Hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott

végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti

hatások jelentõségét vizsgálta.

(3) A 3. melléklet 8. pontjában, az 5. melléklet I. pont 1. alpontjában, II. pontjában, III. pont 1. alpontjában és

IV. pont 1. alpontjában, valamint 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetekben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr.

3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben

meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül,

az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben

meghatározott – adatlapot.

(4) Ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a környezeti hatások jelentõségét elõzetes

szakhatósági állásfoglalásban vizsgálja, az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásához az ügyfélnek a Khvr.

2/A. § (4) bekezdése szerinti dokumentumokat kell benyújtania.”

5. § A KR. a következõ 9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. § E rendeletnek a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló

323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított 5. § (10) és (11) bekezdését a Mód. Kr2.

hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”
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6. § (1) A KR. 10. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következõ közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„j) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti nyomon követésérõl és bejelentésérõl szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet és

az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes

formátumának megállapítása céljából történõ módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági

végrehajtási rendelet,”

(2) A KR. 10. § (2) bekezdése a következõ v) és w) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„v) az új könnyû haszongépjármûvek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet szerinti ellenõrzésérõl és bejelentésérõl szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

w) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ címkézésérõl szóló,

2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

(3) A KR. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet

a) a közösségi repülõterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EGK tanácsi

irányelvnek,

b) a harmadik országok közösségi repülõtereket használó légi jármûveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i

2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a hajók által okozott szennyezésrõl és a szennyezéssel elkövetett jogsértésekre alkalmazandó, büntetõjogi

szankciókat is magukban foglaló szankciók bevezetésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv 12. cikkének,

d) a repülõtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i

2011/92/EU európai parlamenti és a tanács irányelv 2. és 4. cikkének,

f) a gépjármûvezetõ nélkül bérelt jármûvek közúti árufuvarozásra történõ használatáról szóló, 2006. január 18-i

2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

g) a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b) pontjának, 6. cikk d)–e) pontjának, valamint 7. cikkének

való megfelelést szolgálja.”

7. § A KR. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a KR. 5. § (8) bekezdés d) és i) pontja.

9. § Ez a rendelet

a) az új könnyû haszongépjármûvek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet szerinti ellenõrzésérõl és bejelentésérõl szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási

rendelet,

b) az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes

formátumának megállapítása céljából történõ módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági

végrehajtási rendelet és

c) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történõ címkézésérõl

szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 323/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

A KR. 3. melléklet 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„8. 1. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges, fõút, összekötõ
út, bekötõút, állomáshoz vezetõ
út, belterületi gyorsforgalmi út,
belterületi elsõrendû fõút,
belterületi másodrendû fõút,
gyûjtõút, közforgalom elõl el
nem zárt magánút – kivéve
autóbusz öböl át-, kiépítése,
forgalomba helyezése – ,
parkoló, zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés, valamint
– a nem kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására szolgáló –
híd, felüljáró, alagút, aluljáró,
kerékpárút engedélyezése
esetén.

2. Ha a tevékenység
megkezdéséhez a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az eljárást
megelõzõen más hatósági
eljárásban nem került sor az
alábbi létesítmények esetében:
a) helyi közút;
b) közforgalom elõl el nem zárt
magánút;
c) kerékpárút;
d) parkoló, 30 parkolóhelytõl.

1. Minden esetben annak
elbírálása kérdésében, hogy

a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e,

b) az adott tevékenység
megfelel-e az elérhetõ legjobb
technika alapján meghatározott
levegõtisztaság-védelmi
követelményeknek és
elõírásoknak, a levegõ
minõségére vonatkozó
elõírásoknak, valamint a védelmi
övezet kijelölési szabályainak,

c) az engedélyezési
tervdokumentáció és a
létesítmény zajkibocsátása
kielégíti-e a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeit,

d) az adott tevékenység
megfelel-e a felszín alatti vizek
és ivóvízbázisok állapotának
védelme, továbbá a vizek
lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,

e) az építésnél az építési és a
bontási hulladékok kezelése,
valamint a hulladékok
felhasználása megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek.

A 2. számú bevonási és
közremûködési feltétel esetében
annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység alapján
jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.

környezet-
védelmi,
természet-
védelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség”
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A Kormány 324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott

egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató – a mozdonyvezetõk elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálata kivételével – az 5. melléklet

A. pontja szerinti beutalóval kezdeményezi az alkalmasság megállapítását.”

(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A munkáltató a mozdonyvezetõk elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezõ kérelméhez

mellékeli a 8. § szerinti vizsgálat alapján, a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi

tanúsítványt.

(2b) Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végzõ munkavállaló munkakörét az 1. mellékletben felsorolt

elnevezéssel kell jelölni.”

2. § A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elõzetes vizsgálatot kell végezni:)

„a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelõzõen,

kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ azonos munkakörben

foglalkoztatja,”

3. § A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a mozdonyvezetõi munkakörre irányuló elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálat tekintetében

tanúsító szervezetként a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelõsségû

Társaságot (a továbbiakban: tanúsító szervezet) jelöli ki.”

4. § A Korm. rendelet

a) 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében a „vizsgáló” szövegrész

helyébe a „tanúsító” szöveg,

b) 1. melléklet II. munkaköri csoport A) Országos, térségi és saját célú vasúti pályahálózat táblázat 1. sorában

a „Fõrendelkezõ-, rendelkezõ forgalmi szolgálattevõ” szövegrész helyébe a „Fõrendelkezõ-, rendelkezõ forgalmi

szolgálattevõ, forgalmi szolgálattevõ” szöveg

lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 325/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló
150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„7. közös érdekû projekt: a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 7. cikkében meghatározott

követelményeknek megfelelõ projekt;”

(2) Az R. 2. § 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„20. TEN-T elõírás: a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat;”

(3) Az R. 2. §-a a következõ 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„22. európai koordinátor: a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikke alapján az Európai Bizottság

által a tagállamokkal egyetértésben és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követõen kinevezett személy.”

2. § Az R. „Végrehajtó hatóság” alcíme a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A végrehajtó hatóság feladatait a miniszter látja el.”

3. § Az R. 4. §-a a következõ r) és s) ponttal egészül ki:

(A végrehajtó hatóság feladatai a következõk:)

„r) tájékoztatja az európai koordinátort a Magyarország felelõsségi körébe tartozó projektek megvalósításában történt

elõrelépésrõl, a TEN-T támogatásokat érintõ szabályozás változásáról, és egyéb olyan fejleményekrõl, amelyek

befolyásolhatják a projekt megvalósulását,

s) az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése céljából kidolgozott

nemzeti tervek és programok összefoglalóit, különösen azokat, amelyek az európai érdekûnek nyilvánított

projektekkel kapcsolatosak; elfogadásukat követõen a nemzeti terveket és programokat a tagállamok tájékoztatás

céljából továbbítják az Európai Bizottságnak.”

4. § Az R. „Ellenõrzési megállapítások és nyilvántartás” alcíme a következõ 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § A végrehajtó hatóság a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletében meghatározott

kiemelt fontosságú projektek vagy annak egy szakasza befejezése után öt évvel elvégzi a projekt társadalmi-gazdasági

és környezeti hatásának vizsgálatát, beleértve a kereskedelemre, valamint az áruk és személyek tagállamok közötti

szabad mozgására, a területi kohézióra és a fenntartható fejlõdésre gyakorolt hatásokat is. A miniszter a vizsgálat

eredményeirõl tájékoztatja az Európai Bizottságot.”

5. § Az R. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,

2010. július 7-i 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapít meg.”

6. § Az R.

a) 2. § 6. pontjában a „szerv. Amennyiben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM)”

szövegrész helyébe a „szerv; ha a közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett

minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

b) 2. § 8. pontjában és 13. §-ában a „GKM fejezeti költségvetésében” szövegrész helyébe a „minisztérium

költségvetési fejezetében” szöveg,

c) 2. § 9. pontjában a „GKM két szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

d) 2. § 13. pontjában a „szervezet. Amennyiben a GKM” szövegrész helyébe a „szervezet; ha a minisztérium” szöveg,
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e) 10. §-ában az „Amennyiben a GKM” szövegrész helyébe a „Ha a minisztérium” szöveg, a „GKM Szervezeti és

Mûködési Szabályzata” szövegrész helyébe a „minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata” szöveg,

f) 11. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a „TEN-T elõírásoknak” szövegrész helyébe a „TEN-T

elõírásnak” szöveg,

g) 12. §-ában a „mindenkori költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

h) 16. § (5) bekezdésében a „költségvetési törvény” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvény”

szöveg,

i) 21. § (10) bekezdés b) pontjában a „finanszírozás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,

j) 22. § (1) bekezdésében a „TEN-T elõírások” szövegrész helyébe a „TEN-T elõírás” szöveg,

k) 23. § (1) bekezdésében a „GKM-en” szövegrész helyébe a „minisztériumon” szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az R. 2. § 21. pontja, 3. § (2) bekezdése és 23. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 21. §-a.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a 7. § (1) bekezdése és a 9. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló,

2010. július 7-i 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es idõszakának végrehajtási rendjérõl

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az egyrészrõl Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészrõl a Magyar

Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló

együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet, valamint a Norvég Királyság és

a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló

együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt:

együttmûködési megállapodások) szerinti EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint Norvég Finanszírozási

Mechanizmusból (a továbbiakban együtt: finanszírozási mechanizmusok) származó támogatási célú kötelezettségek

vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenõrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenõrzésben részt vevõ

természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, a támogatást

igénylõkre és a kedvezményezettekre.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25521



(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a finanszírozási mechanizmusok donor országok szervezetei által kezelt

programjaiból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenõrzésére,

a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenõrzésben részt vevõ természetes személyekre, jogi személyekre, jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, a támogatást igénylõkre és a kedvezményezettekre.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználásának tekintetében az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) csak akkor kell alkalmazni, ha

e rendelet eltérõ szabályokat nem állapít meg.

2. § Az e rendeletben foglalt jogokat és kötelezettségeket az együttmûködési megállapodásokkal, továbbá az európai

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Atr.) összhangban kell gyakorolni, illetve teljesíteni.

2. Értelmezõ rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. donor hozzájárulás: a finanszírozási mechanizmusok keretében a donor országok által nyújtott, a donor országok

menedzsment költségeivel csökkentett nettó támogatás,

2. donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini

Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

3. donor partnerségi program: a donor program partner tanácsadói szerepben történõ közremûködésével

megvalósuló program,

4. donor partnerségi projekt: donor országbeli partnerrel történõ együttmûködésben megvalósuló projekt,

5. donor program partner: a donor országban lévõ állami szerv vagy a donor országok által kijelölt kormányközi

szervezet, amely a program elõkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet tölt be,

6. ellenõrzési hatóság: az együttmûködési megállapodásokban kijelölt, az irányítási és kontrollrendszerek

megfelelõségét ellenõrzõ független nemzeti szintû szerv,

7. ellenõrzési nyomvonal: az irányítási és kontrollrendszer felelõsségi és információs szintjeinek, kapcsolatainak

leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve,

8. éves program jelentés: az egyes programok végrehajtásának elõrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a program

operátor készít el, és küld meg a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok részére,

9. éves ülés: a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok éves találkozója, melyen áttekintésre kerül a finanszírozási

mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos elõrehaladás,

10. Finanszírozási Mechanizmus Iroda: a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat

támogató, kapcsolattartóként mûködõ szervezet,

11. hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által meghatározott

formátumban és ütemezéssel az igazoló hatóság részére benyújtandó jelentés,

12. hitelesítési tevékenység: a hitelesítést végzõ szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentum alapú és helyszíni

ellenõrzések összessége,

13. hitelesítést végzõ szerv: a projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a végrehajtó

ügynökség, az ösztöndíj program keretében támogatott projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei

tekintetében a program operátor, a program szintû szervek és a nemzeti szintû szervek felmerült költségei

tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,

14. igazoló hatóság: az együttmûködési megállapodásokban kijelölt, a pénzügyi adatok hitelességét igazoló

független nemzeti szintû szerv,

15. indikátor: a projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérõ fizikailag vagy pénzügyileg

számszerûsített mutató,

16. irányítási és kontrollrendszer: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság, az ellenõrzési hatóság, a program

operátor és a végrehajtó ügynökség által kialakított és mûködtetett – a finanszírozási mechanizmusok

gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását biztosító – folyamatrendszer,

17. kedvezményezett: a programok keretében támogatásban részesülõ projektgazda és projekt partner; a program

elõkészítési-, menedzsment költségekbõl és a komplementer tevékenységek forrásából részesülõ program

operátor és végrehajtó ügynökség; a technikai segítségnyújtás forrásaiból részesülõ nemzeti kapcsolattartó,

igazoló hatóság, ellenõrzési hatóság és végrehajtó ügynökség; a kétoldalú kapcsolatok program szintû alapjából,
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illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjából részesülõ projektgazda, projekt partner, program operátor és

végrehajtó ügynökség,

18. kétoldalú kapcsolatok program szintû alapja: a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok

elõmozdítását szolgáló elkülönített pénzügyi alap az egyes programok költségvetésén belül, melynek kezeléséért

a program operátor felel,

19. kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok

elõmozdítását szolgáló elkülönített pénzügyi alap nemzeti szinten, melynek kezeléséért a nemzeti kapcsolattartó

felel,

20. kifizetés-igénylés: a kedvezményezett által a hitelesítést végzõ szerv részére benyújtott, támogatás igénybe

vételére irányuló és a támogatásra való jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentumok összessége,

21. komplementer tevékenységek forrása: a program végrehajtással összefüggésben felmerülõ kiegészítõ

tevékenységeinek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül,

22. kutatási program: az együttmûködési megállapodásokban meghatározott „Kétoldalú kutatási együttmûködések”

címû program, melyre vonatkozó különös szabályokat a szabályzatok 12. melléklete határozza meg,

23. monitoring: a projektek és programok végrehajtásának nyomon követése, mely a támogató és

a kedvezményezett közti megállapodásban foglalt eljárások követését, az elõrehaladás ellenõrzését és

a lehetséges problémák idõben történõ azonosítását szolgálja,

24. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, önkéntes, nem kereskedelmi célú, a helyi

önkormányzatoktól, a központi kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitõl, politikai pártoktól és

kereskedelmi szervezetektõl független szervezet, ide nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat,

25. nemzeti kapcsolattartó: az együttmûködési megállapodásokban kijelölt, a donor országokkal való

kapcsolattartásért és a finanszírozási mechanizmusok szabályszerû végrehajtásáért felelõs nemzeti szintû szerv,

26. nemzeti szintû szerv: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és az ellenõrzési hatóság,

27. nevesített projekt: a programdokumentumban nevesített, a donor országok által jóváhagyott, támogatásban

részesülõ projekt,

28. négy szem elve: az adott feladatot ellátó személy munkájának egy másik személy által végzett felülvizsgálata,

29. ösztöndíj program: az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló

együttmûködési megállapodásban meghatározott „EGT Ösztöndíj Program”,

30. program: meghatározott fejlesztési stratégia, mely a finanszírozási mechanizmusok támogatásával megvalósuló

projekteken keresztül járul hozzá az együttmûködési megállapodásokban megállapított célok és eredmények

eléréshez,

31. programdokumentum: a programot a donor országok által megadott formai és tartalmi követelményeknek

megfelelõen kifejtõ, a program operátorok által kidolgozott és a donor országok jóváhagyásához kötött

dokumentum,

32. program elõkészítési költség: a programok tervezési feladataival összefüggésben felmerülõ költségek

finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok

donor országok általi jóváhagyásáig,

33. program megállapodás: a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó közötti megállapodás, amely felhatalmazást

ad a donor országok által jóváhagyott program megvalósítására,

34. program menedzsment költség: a programok végrehajtásával összefüggésben felmerülõ költségek

finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok

donor országok általi jóváhagyását követõen,

35. program operátor: az egyes programok tervezéséért és végrehajtásáért felelõs, az együttmûködési

megállapodásokban kijelölt szerv,

36. program szintû szerv: a program operátor és a végrehajtó ügynökség,

37. program végrehajtási megállapodás: az egyes, donor országok által jóváhagyott programok végrehajtása

tekintetében a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor és a végrehajtó ügynökség jogait és kötelezettségeit

rögzítõ háromoldalú megállapodás,

38. projekt: a finanszírozási mechanizmusok keretében támogatásban részesülõ, meghatározott célra rendelt

feladatok egy egységet képezõ sorozata,

39. projektgazda: a támogató döntés alapján a projekt kezdeményezéséért, elõkészítéséért és végrehajtásáért felelõs

támogatásban részesülõ támogatást igénylõ,
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40. projekt partner: a projekt végrehajtása során elérendõ célok megvalósulását elõsegítõ, Magyarországon, a donor

országokban, valamely kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más országban bejegyzett

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, költségvetési szerv, nem kormányzati

szervezet vagy bármely kormányközi szervezet,

41. stratégiai jelentés: a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának elõrehaladásáról szóló beszámoló, melyet

a nemzeti kapcsolattartó készít el, és vitat meg az éves ülésen a donor országokkal,

42. szabálytalanság: a nemzeti jogszabályok vagy a (3) bekezdésben felsorolt jogszabályok elõírásainak, továbbá

a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a donor

országok vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,

43. szabálytalanság-felelõs: a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség

alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,

44. szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, mely szabálytalanság elkövetésére utal,

45. szabálytalansági jelentés: a nemzeti kapcsolattartó által a donor országok részére a felmerült szabálytalansági

gyanúk és feltárt szabálytalanságok vonatkozásában megküldött rendszeres vagy eseti jelentés,

46. szabályzatok: az EGT Megállapodás 38b jegyzõkönyv 8.8 cikke értelmében a donor országok által kibocsátott, az

EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint

a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es

idõszakáról szóló megállapodás 8.8 cikke értelmében a Norvég Királyság által kibocsátott, a Norvég Finanszírozási

Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

47. szállítói finanszírozás: a támogatás folyósítása a kedvezményezett által benyújtott kifizetés-igénylés alapján

közvetlenül a szállító vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történõ utalással,

48. szellemi tulajdonjog: a finanszírozási mechanizmusok kedvezményezettjeit megilletõ jogok a hetedik

keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,

valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i

1906/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban,

49. támogatási szerzõdés: a támogató és a kedvezményezett között létrejött szerzõdés vagy a támogatási jogviszonyt

létrehozó egyéb dokumentum,

50. támogatást igénylõ: a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan vagy projekt partner

bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet,

51. támogató: az egyes programok keretében a projektek részére megítélt támogatás tekintetében a program

operátor, a program elõkészítési és menedzsment költségek, a kiegészítõ tevékenységek, a technikai

segítségnyújtás és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a nemzeti kapcsolattartó,

52. társadalmi partner: a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képviselõi,

53. technikai segítségnyújtás: a finanszírozási mechanizmusok irányítási és kontroll rendszerének kiépítésére és

mûködtetésére szolgáló támogatási forrás,

54. tényfeltáró látogatás: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végzõ

szervnél végzett, az eljárások megfelelõségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenõrzés,

55. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végzõ

szervnél végzett, a számlák és egyéb, a kifizetés-igénylést alátámasztó dokumentumok ellenõrzése,

56. utófinanszírozás: a kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási

összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett vagy az engedményes pénzforgalmi

számlájára történõ utalással,

57. végrehajtó ügynökség: a finanszírozási mechanizmusok és egyes programjai végrehajtásában a nemzeti

kapcsolattartóval, illetve a program operátorokkal kötött megállapodások alapján közremûködõ szerv.

(2) E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában

1. alapkutatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 30. cikk 2. pontja szerinti

kutatás,

2. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése

szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról

szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)

2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
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3. általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,

4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,

5. bioüzemanyag: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 5. pontja szerinti üzemanyag,

6. elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával

összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások és

beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható,

7. energia-megtakarítási intézkedés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 2. pontja szerinti intézkedés,

8. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott

immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény

bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független

beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése

esetén nem független beruházó végzi,

9. fenntartható bioüzemanyag: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 6. pontja szerinti üzemanyag,

10. fogyatékkal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,

11. hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,

12. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,

13. ipari kutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás,

14. kísérleti fejlesztés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés,

15. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfelel

a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,

16. környezetvédelem: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 1. pontja szerinti fogalom,

17. közösségi szabvány: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 3. pontja szerinti szabvány,

18. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,

19. kutatási szervezet: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet,

20. K+F projekttámogatás: alapkutatásra, ipari kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyújtott

támogatás,

21. magasan képzett munkaerõ: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 5. pontja szerinti munkaerõ,

22. megújuló energiaforrás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 4. pontja szerinti energiaforrás,

23. megújuló energiaforrásokból származó energia: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 7. pontja szerinti

energia,

24. mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék,

25. mezõgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás,

26. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,

27. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,

28. referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontja szerinti kamatláb,

29. saját forrás: a kedvezményezett által a projekt megvalósításához igénybe vett, állami támogatásnak nem

minõsülõ forrás,

30. súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 19. pontja szerinti

munkavállaló,

31. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,

32. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

33. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

34. támogatott területek: az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország,

Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl; az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés

c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország,

35. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja, környezetvédelmi támogatás esetén

a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz,

36. védett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 21. pontja szerinti munkahely.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat az együttmûködési megállapodások és a szabályzatok

rendelkezései szerint kell értelmezni.
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II. FEJEZET
INTÉZMÉNYRENDSZER

3. A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladatai

4. § A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

a) figyelemmel kíséri a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását, a programok hatásait és azokról tájékoztatja

a Kormányt,

b) javaslatot tesz a finanszírozási mechanizmusok irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének

kialakítására, fejlesztésére,

c) elõkészíti a finanszírozási mechanizmusok végrehajtására szolgáló költségvetési források felhasználására

vonatkozó szabályozást,

d) képviseli a monitoring bizottságot az éves ülésen,

e) gondoskodik az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzésének koordinálásáról.

4. Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai

5. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter feladata a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben

a támogatások ellenõrzésének szabályozása, harmonizációja, koordinációja, valamint az ellenõrzési hatósági és az

igazoló hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatások ellenõrzésének

szabályozása, harmonizációja, koordinációja során különösen a következõ feladatokat látja el:

a) gondoskodik a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatások belsõ kontrollrendszerére vonatkozó

nemzeti jogszabályok és módszertanok elõkészítésérõl, kidolgozásáról és folyamatos továbbfejlesztésérõl,

b) gondoskodik az ellenõrzéseknek a megfelelõ nemzetközi ellenõrzési standardok és harmonizált módszertan

szerint történõ lefolytatásának elõsegítésérõl,

c) közremûködik a támogatásokat érintõ ellenõrzések koordinációjában.

5. A nemzeti kapcsolattartó feladatai

6. § A nemzeti kapcsolattartó teljes körû felelõsséggel tartozik a finanszírozási mechanizmusok célkitûzéseinek eléréséért,

valamint szabályszerû végrehajtásáért. A nemzeti kapcsolattartó feladatai különösen a következõk:

1. kapcsolattartóként mûködik a finanszírozási mechanizmusokkal összefüggésben, képviseli Magyarországot

a donor országok felé,

2. biztosítja a programok szabályszerû végrehajtását,

3. gondoskodik a nemzeti szintû irányítási és kontroll rendszer leírásának elkészítésérõl, valamint felügyeli

a program szintû irányítási és kontroll rendszer leírásának elkészítését, és benyújtja azokat a donor országok

részére,

4. ajánlásokat fogalmaz meg és jóváhagyja a program szintû szervek által készített program szintû irányítási és

kontrollrendszer leírását és az ellenõrzési nyomvonalakat,

5. ellenõrzi és értékeli a programok elõrehaladását, különös tekintettel az együttmûködési megállapodásokban és

a program megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesülésére,

6. gondoskodik a program szintû szervek szabályszerû mûködésének ellenõrzésérõl,

7. ellenõrzi és véleményezi a program szintû szervek által benyújtott dokumentumokat,

8. évente stratégiai jelentésben számol be a donor országok részére a finanszírozási mechanizmusok

megvalósulásáról,

9. felállítja a monitoring bizottságot, elkészíti ügyrendjét és irányítja tevékenységét,

10. eleget tesz a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos, a nemzeti kapcsolattartó által

biztosítandó nyilvánossági követelményeknek,

11. elkészíti és benyújtja a szabálytalansági jelentéseket a donor országok részére,

12. kezeli a technikai segítségnyújtás keretének forrásait, továbbá a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjának

forrásait, valamint összeállítja az ezekre vonatkozó közbensõ és záró pénzügyi jelentéseket,
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13. megszervezi az éves ülést,

14. gondoskodik a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítésérõl.

7. § A nemzeti kapcsolattartó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (a továbbiakban: NFÜ) gondosodik a pénzügyi feladatok

koordinációjáról, így különösen

a) a program szintû szervek és a nemzeti szintû szervek által felhasznált költségekrõl szóló beszámolók

ellenõrzésérõl és a felmerült költségek hitelesítésérõl,

b) a támogatásnak a jóváhagyott kifizetési dokumentáció alapján a kedvezményezettek részére történõ

folyósításáról,

c) hitelesítési jelentés készítésérõl és az igazoló hatóság részére történõ benyújtásáról az NFÜ által lefolytatott

hitelesítési tevékenység vonatkozásában,

d) a donor hozzájárulás rendezésérõl a 93. §-nak megfelelõen, az igazoló hatósággal együttmûködve,

e) a donor hozzájárulás és a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás ugyanazon az elõirányzaton történõ

megjelenítésérõl a költségvetési tervezés során,

f) az NFÜ kezelése alatt álló pénzügyi feladatok tekintetében a nemzeti szintû szervek és a program szintû szervek

részére történõ adatszolgáltatásról.

6. Az igazoló hatóság feladatai

8. § A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az igazoló hatóság feladatai különösen

a következõk:

a) ellenõrzi és benyújtja a donor országok részére a közbensõ pénzügyi jelentéseket és záró pénzügyi jelentéseket,

b) a pénzügyi jelentések igazolásának alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatokat és tényfeltáró

látogatásokat végez a hitelesítést végzõ szerveknél,

c) összeállítja és benyújtja a donor országok részére a kifizetési elõrejelzéseket a hitelesítést végzõ szervek által

közölt kifizetési ütemezések alapján,

d) az igazolási tevékenységgel összefüggésben nyilvántartja az ellenõrzési hatóság által lefolytatott ellenõrzések

eredményeit,

e) elektronikus formában nyilvántartja a donor országok felé jelentett és elszámolt költségeket,

f) megnyitja és kezeli a finanszírozási mechanizmusok keretében folyósított támogatások fogadására szolgáló

elkülönített számlákat és fogadja a támogatásokat a donor országoktól,

g) biztosítja, hogy a donor hozzájárulás utólagosan átutalásra kerüljön az elõfinanszírozást biztosító

elõirányzat-felhasználási keretszámlára,

h) valamely program vagy projekt részére folyósított támogatás részben vagy egészben történõ törlése

következtében visszafizetendõ, valamint visszavont összegeket visszatéríti a donor országok részére a program

zárását megelõzõen,

i) jelentést nyújt be a donor országok részére a támogatással összefüggésben keletkezett kamatbevételekrõl.

7. Az ellenõrzési hatóság feladatai

9. § A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az ellenõrzési hatóság feladatai különösen

a következõk:

a) jelentést és véleményt készít a nemzeti szintû, valamint a program szintû irányítási és kontrollrendszer leírásához,

b) elkészíti és benyújtja a donor országok részére a programok ellenõrzési stratégiáját,

c) ellenõrzéseket folytat le a nemzeti szintû irányítási és kontrollrendszer hatékony mûködésének értékelése

érdekében,

d) a programok végrehajtásának idõszaka során programonként legalább egy ellenõrzést lefolytat a program szintû

irányítási és kontrollrendszerek hatékony mûködésének értékelése érdekében,

e) elvégzi a projektek mintavételes ellenõrzését a költségelszámolások megfelelõségének ellenõrzése érdekében,

f) elkészíti és benyújtja a donor országok részére az éves ellenõrzési jelentést és véleményt,

g) elkészíti és benyújtja a donor országok részére a záró ellenõrzési jelentést és a zárónyilatkozatot,

h) közremûködik a donor országok szervei által lefolytatott ellenõrzésekrõl készült jelentésekkel kapcsolatos

észrevételek megtételében.
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8. A program operátor feladatai

10. § A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a program operátor feladatai különösen

a következõk:

1. felel a program tervezéséért és végrehajtásáért a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveivel

összhangban,

2. biztosítja, hogy a támogatott projektek hozzájáruljanak a finanszírozási mechanizmusok átfogó céljaihoz és

a programtól elvárt eredményekhez és célokhoz, valamint biztosítja a szabályzatoknak, a program

megállapodásnak, valamint a nemzeti és európai uniós jognak való megfelelést a program végrehajtása során,

3. a nemzeti kapcsolattartó ajánlásai alapján, a végrehajtó ügynökség közremûködésével elkészíti a program szintû

irányítási és kontrollrendszer leírását és az ellenõrzési nyomvonalat, valamint jóváhagyásra megküldi azokat

a nemzeti kapcsolattartó részére,

4. együttmûködik a donor program partnerrel és az együttmûködési megállapodásokban meghatározott egyéb

szervezetekkel,

5. donor partnerségi program esetén együttmûködési bizottságot állít fel,

6. kidolgozza a pályázati felhívásokat és útmutatókat a végrehajtó ügynökség közremûködésével és biztosítja

megjelentetésüket,

7. meghatározza a pályázatok szakmai értékelését végzõ független szakértõkkel szemben támasztott szakmai

követelményeket és kijelöli a pályázatok szakmai értékelését végzõ független szakértõket,

8. értékelõ bizottságot állít fel,

9. dönt a projektek támogatásáról,

10. megköti a támogatási szerzõdéseket,

11. értékeli a projektek céloknak megfelelõ elõrehaladását, ennek érdekében kockázatelemzésen alapuló monitoring

tervet készít és monitoring látogatásokat folytat le,

12. közremûködik a programot érintõ ellenõrzések és tényfeltáró látogatások lefolytatásában,

13. a program végrehajtásával kapcsolatos, a program operátori feladatok ellátása során keletkezõ adatokat

a végrehajtó ügynökség által létrehozott és mûködtetett informatikai rendszerben elektronikus formában rögzíti,

14. elkészíti és benyújtja az éves programjelentést és programzáró jelentést a donor országok és a nemzeti szintû

szervek részére,

15. a végrehajtó ügynökség által szolgáltatott adatok alapján elkészíti és benyújtja a közbensõ és záró pénzügyi

jelentéseket az igazoló hatóság részére,

16. a végrehajtó ügynökség által szolgáltatott adatok alapján benyújtja az igazoló hatóság részére a kifizetési

ütemterveket,

17. eleget tesz a program végrehajtásával kapcsolatos, a program operátor által biztosítandó nyilvánossági

követelményeknek,

18. közremûködik a szabálytalanság-kezelési rendszer mûködtetésében,

19. adatot szolgáltat a donor országok által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszeren (a továbbiakban: DoRIS)

keresztül.

9. A végrehajtó ügynökség feladatai

11. § (1) A finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben a végrehajtó ügynökség feladatai különösen

a következõk:

1. a nemzeti kapcsolattartó ajánlásai alapján közremûködik a program szintû irányítási- és kontrollrendszer

leírásának és az ellenõrzési nyomvonalának elkészítésében, módosításában,

2. közremûködik a program, illetve az azzal összefüggésben szükséges pályázati útmutatók, felhívások és egyéb

dokumentumok kidolgozásában,

3. megjelenteti a pályázati felhívásokat,

4. fogadja a pályázatokat, valamint formai és jogosultsági szempontból ellenõrzi azokat,

5. biztosítja a pályázatok szakmai értékelését végzõ független szakértõi kör rendelkezésre állását és bevonásukkal

közremûködik a pályázatok értékelésében,

6. közremûködik a támogatási szerzõdések megkötésében és módosításában,

7. fogadja, ellenõrzi és hitelesíti a projektek költségelszámolását és kifizetés-igényléseit,
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8. hitelesítési jelentést készít és nyújt be – a program operátoron keresztül – az igazoló hatóság részére a végrehajtó

ügynökség által lefolytatott hitelesítési tevékenység vonatkozásában,

9. a program operátorral egyeztetve kockázatelemzés alapján éves helyszíni ellenõrzési tervet készít és annak

megfelelõen lefolytatja a helyszíni ellenõrzéseket,

10. létrehozza és mûködteti az egyes projektekkel kapcsolatos, végrehajtást támogató és az adatok nyilvántartását

biztosító informatikai rendszert,

11. biztosítja a programok végrehajtásához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus formátumú dokumentumok

elkülönített rendben történõ nyilvántartását és archiválását és lehetõvé teszi az azokba való betekintést a más

szervek által lefolytatott ellenõrzések, tényfeltáró látogatások és tényfeltáró vizsgálatok céljából,

12. adatot szolgáltat a DoRIS-on keresztül,

13. adatot szolgáltat a program operátor részére az éves és záró program jelentésekhez,

14. adatot szolgáltat a program operátor részére a közbensõ és záró pénzügyi jelentés összeállításához,

15. adatot szolgáltat a program operátor részére az igazoló hatóság által igényelt kifizetési ütemtervek

összeállításához,

16. adatot szolgáltat a program operátor részére a projektek szakmai elõrehaladási jelentéseinek jóváhagyásához

szükséges pénzügyi adatokról,

17. közremûködik a szabálytalanság-kezelési rendszer mûködtetésében,

18. közremûködik a program kommunikációs tervének kidolgozásában és a program nyilvánosságának

biztosításában,

19. közremûködik a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja pályázatinak lebonyolításában,

20. mûködteti az ügyfélszolgálatot.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az ösztöndíj program esetén az (1) bekezdés 4–9. és 11. pontjai szerinti feladatokat

a program operátor látja el.

10. A monitoring bizottság

12. § (1) A monitoring bizottságot a nemzeti kapcsolattartó hozza létre annak érdekében, hogy rendszeresen megvizsgálja

a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának elõrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében.

(2) A monitoring bizottság elnöke a nemzeti kapcsolattartó vezetõje.

(3) A monitoring bizottság állandó, szavazati joggal rendelkezõ tagjai a monitoring bizottság elnökének felkérése alapján

a nemzeti kapcsolattartó, a miniszterek, az önkormányzatok képviseletét biztosító szervezet, a magán szektor

képviseletét biztosító szervezet, a társadalmi partnerek képviseletét biztosító szervezet, valamint a civil szféra

képviseletét biztosító szervezet képviselõi.

(4) A monitoring bizottság munkájában állandó tanácskozási joggal részt vesznek a donor országok, az államháztartásért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium, az ellenõrzési hatóság, az igazoló hatóság, a program operátor, valamint a

végrehajtó ügynökség képviselõi.

(5) A monitoring bizottság munkájában eseti tanácskozási joggal vehetnek részt a monitoring bizottság elnöke által

felkért további szervezetek képviselõi.

(6) A monitoring bizottság ügyrendjét a nemzeti kapcsolattartó alakítja ki és azt a monitoring bizottság hagyja jóvá.

(7) A monitoring bizottság képviseletét az éves ülésen a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által delegált személy

biztosítja.

11. Az együttmûködési bizottság

13. § (1) A donor partnerségi program esetén a program operátor együttmûködési bizottságot állít fel.

(2) Az együttmûködési bizottság a program elõkészítését és végrehajtását támogató tanácsadó testület.

(3) Az együttmûködési bizottságba tagot delegál a program operátor, a donor program partnerek, továbbá az

együttmûködési megállapodásokban esetlegesen meghatározott vagy a program operátor által felkért további

szervezetek.

(4) Az együttmûködési bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt a donor országok, a nemzeti

kapcsolattartó, a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, a végrehajtó ügynökség, valamint a program operátor által

felkért további szervezetek képviselõi.

(5) Az együttmûködési bizottság ülését a program operátor vezeti.
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(6) Az együttmûködési bizottság munkanyelve az angol.

(7) Az együttmûködési bizottság

a) javaslatot tesz a pályázati kiírások tartalmára és értékelési szempontrendszerére,

b) javaslatot tesz lehetséges donor projekt partnerekre,

c) értékeli a program elõrehaladását a célkitûzések és várt eredmények tekintetében,

d) vizsgálja a program végrehajtásának eredményeit,

e) megvitatja az éves program jelentéseket,

f) javaslatot tesz a program operátor részére a program módosítására a program eredményeinek fokozása

érdekében.

14. § Kutatási program esetén a program operátor a 13. §-tól eltérõen program bizottságot állít fel, a szabályzatok

12. mellékletének 2.2. cikkében foglaltakkal összhangban.

12. Az intézményrendszer mûködésével kapcsolatos általános szabályok

15. § (1) A nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és a program szintû szervek kötelesek olyan irányítási és kontroll

rendszert kialakítani és mûködtetni, amely biztosítja

a) a szervezetek szabályszerû és megfelelõen szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes tevékenységét,

b) a feladatok és funkciók meghatározását és a szabályzatoknak megfelelõ megosztását,

c) pontos, megalapozott és dokumentált információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok megfelelõ idõben

történõ rendelkezésre állását,

d) a támogató és a kedvezményezett közötti, valamint az egyéb jogviszonyokban és az alkalmazandó

jogszabályokban foglaltak betartását.

(2) A nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és a program szintû szervek kötelesek gondoskodni ellenõrzési

nyomvonal kialakításáról, valamint az esetleges változások haladéktalan átvezetésérõl.

(3) A program szintû szervek kötelesek olyan program szintû irányítási és kontroll rendszert kidolgozni, amely magában

foglalja

a) a költséghitelesítési tevékenység folyamatát,

b) az ellenõrzési és monitoring tevékenységet,

c) a szabálytalanságok megelõzését, mérséklését, feltárását, az azokról való jelentéstételt és a szükséges

intézkedések meghozatalát és végrehajtását magában foglaló folyamatokat,

d) az ellenõrzési nyomvonalakat.

16. § (1) A nemzeti szintû szervek és a program szintû szervek kötelesek a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával

összefüggõ tevékenységeik bevételei és kiadásai tekintetében programonként, illetve a donor hozzájárulás egyéb

támogatási forrásaiként elkülönített nyilvántartás vezetését biztosítani.

(2) A nemzeti szintû szervek és a program szintû szervek az e rendeletben foglalt feladataik ellátása során kötelesek

a végrehajtó ügynökség által létrehozott és mûködtetett, az egyes projektekkel kapcsolatos végrehajtást támogató és

az adatok nyilvántartását biztosító informatikai rendszert, illetve a donor országok által rendelkezésre bocsátott

DoRIS-t használni.

13. Az intézményrendszer mûködésével kapcsolatos alapelvek

17. § (1) A nemzeti szintû szerv és a program szintû szerv eljárása során köteles megtartani és megtartatni a jogszabályok

rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban meghatározott célok megvalósítása érdekében, jogkörét a jogalkotó

által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.

(2) A nemzeti szintû szerv és a program szintû szerv a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása

során a szakszerûség és a szabályszerûség követelményeinek megfelelõen köteles eljárni.

(3) A nemzeti szintû szerv és a program szintû szerv által lefolytatott eljárásban az egyenlõ bánásmód követelményét meg

kell tartani.

(4) A támogatást igénylõt, a kedvezményezettet és az eljárás más résztvevõjét megilleti a tisztességes ügyintézéshez,

a jogszabályban meghatározott határidõben hozott döntéshez való jog.
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(5) A nemzeti szintû szerv és a program szintû szerv által lefolytatott eljárásban a támogatást igénylõ, a kedvezményezett

és az eljárás más szereplõje köteles jóhiszemûen eljárni, magatartása nem irányulhat a döntéshozó megtévesztésére

vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

18. § (1) A támogatási döntés elõkészítésében és meghozatalában, a szerzõdéskötési, a hitelesítési, az elszámolási,

a szabálytalansági és az ellenõrzési folyamatokban nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott pályázati

felhívásra projektjavaslatot nyújtott be, a projektjavaslat elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, valamint

az, aki

a) ezen szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) ezen szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának vagy kuratóriumának tagja,

c) ezen szervezet tagja vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) az értékelésre, a minõség-ellenõrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok elõkészítésében vagy

kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,

f) tekintetében a folyamatban érintett nemzeti szintû szervhez vagy program szintû szervhez érkezett bejelentés

alapján vagy hivatalból a nemzeti szintû szerv vagy a program szintû szerv megállapítja, hogy a pártatlan és

objektív közremûködése nem biztosítható,

g) politikai párt vezetõ tisztségviselõje vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselõ, polgármester,

alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, megyei közgyûlés elnöke és alelnöke, országgyûlési

képviselõ, európai parlamenti képviselõ,

h) elfogultságát bejelenti.

(2) Ha a kiválasztási, szerzõdéskötési, hitelesítési, elszámolási, szabálytalansági és ellenõrzési folyamat során olyan tény

merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett

személy vagy szervezet ezt a folyamatban érintett nemzeti szintû szervnek vagy program szintû szervnek köteles

haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon ügy tekintetében,

amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el.

(3) Ha az összeférhetetlenség fennállásáról a nemzeti szintû szerv vagy a program szintû szerv az (1) bekezdés szerinti

bármely folyamatot követõen szerez tudomást, úgy köteles a lefolytatott eljárás teljes körû ellenõrzésére és

a szükséges intézkedések megtételére.

(4) A kiválasztási, szerzõdéskötési, hitelesítési, elszámolási, szabálytalansági és ellenõrzési folyamatban részt vevõ

személy vagy szervezet a feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelõsségi szabályok szerint

felelõsséggel tartozik a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek megfelelõ feladatellátásáért.

19. § E rendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a nemzeti kapcsolattartó általa meghatározott, honlapján

közzétett módon lehet kifogással élni. A benyújtott kifogásnak az e rendeletben meghatározott eljárások tekintetében

– ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – halasztó hatálya nincs.

20. § E rendelet szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs.

III. FEJEZET
PROGRAMTERVEZÉSI ÉS TÁMOGATÁS VÉGREHAJTÁSI FOLYAMAT

14. Programtervezés

21. § (1) Az együttmûködési megállapodásokban meghatározott programok vonatkozásában a program operátor

programdokumentumot dolgoz ki.

(2) A program operátor felelõs a programdokumentum szakmai tartalmának a releváns kormányzati szereplõkkel, civil és

szakmai szervezetekkel, valamint donor partnerségi program esetén a donor program partnerrel való egyeztetéséért.

(3) A programdokumentumot a program operátor a nemzeti kapcsolattartón keresztül nyújtja be a donor országok

részére az együttmûködési megállapodások hatályba lépését követõ nyolc hónapon belül.

(4) A programdokumentum értékelését a donor országok végzik el és döntenek

a) a program jóváhagyásáról,

b) a program feltételekkel történõ jóváhagyásáról,
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c) a program módosításokkal történõ jóváhagyásáról,

d) a program elutasításáról.

(5) A program elutasítása esetén a program operátor a programdokumentumot átdolgozza vagy a nemzeti

kapcsolattartó javaslatot tesz a donor országok részére az elutasított program forrásainak más program javára történõ

átcsoportosítására az együttmûködési megállapodásokkal összhangban.

22. § (1) A program donor országok általi jóváhagyása esetén a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó között program

megállapodás kerül megkötésre.

(2) A program megállapodás rögzíti a program végrehajtásának feltételeit és a felek felelõsségét és kötelezettségeit.

23. § (1) A program megállapodás megkötését követõen a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor és a végrehajtó

ügynökség program végrehajtási megállapodást köt.

(2) A program végrehajtási megállapodás rögzíti a program végrehajtásának feltételeit, a felek felelõsségét és

kötelezettségeit.

(3) A program végrehajtási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább

a) a program megállapodásra, a szabályzatokra és a vonatkozó jogszabályokra történõ hivatkozást,

b) a jelentési és beszámolási kötelezettséget,

c) a programhoz nyújtott donor hozzájárulás és nemzeti társfinanszírozás mértékét,

d) az elszámolhatósági szabályokat,

e) a program módosításának szabályait,

f) az adatokhoz való hozzáférés biztosításának szabályait,

g) a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget,

h) a nemzeti kapcsolattartó jogosultságát a támogatás folyósításának felfüggesztésére és a nyújtott támogatás

visszakövetelésére,

i) a megállapodás megszûnésének lehetõségeit, különös tekintettel a program megállapodás megszûnésének

esetére,

j) a partnerekkel való együttmûködési kötelezettséget.

(4) A nemzeti kapcsolattartó a program végrehajtási megállapodás tervezetét köteles megküldeni elõzetes jóváhagyásra

a donor országok részére.

24. § (1) Valamely program módosítására különösen a következõ esetekben kerülhet sor:

a) elõre nem látható események bekövetkezése esetén,

b) az éves ülés keretében lefolytatott felülvizsgálat következtetései alapján,

c) független külsõ szakértõ által lefolytatott értékelés megállapításai alapján,

d) a program eredményeinek és hatásainak erõsítése érdekében,

e) a kockázatok és a végrehajtási nehézségek kezelése érdekében.

(2) A program módosítására irányuló, indokolt javaslatot a program operátor terjeszti elõ a nemzeti kapcsolattartó

részére. A nemzeti kapcsolattartó egyetértése esetén a program módosítására irányuló javaslatot továbbítja a donor

országok részére.

(3) A módosítás donor országok általi jóváhagyásáról a nemzeti kapcsolattartó tájékoztatja a monitoring bizottságot.

25. § A programdokumentumot és esetleges módosításait a donor országok az Európai Unió célkitûzéseivel való összhang

vizsgálata érdekében megküldik az Európai Bizottság részére.

15. A pályázati felhívás

26. § (1) Az egyes programok keretében e cím szerinti nyílt pályázati felhívások alapján kell a projekteket kiválasztani.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a szabályzatokban foglalt követelményeknek való megfelelés esetén

a programdokumentumban pályázati felhívás nélkül nevesített projektek határozhatók meg.

27. § (1) A pályázati felhívást a program operátor dolgozza ki a végrehajtó ügynökséggel, valamint donor partnerségi program

esetén a donor program partnerrel együttmûködve.

(2) A program operátor a jogszabályi követelményeknek megfelelõen megküldi a pályázati felhívást elõzetes állami

támogatási szempontú vizsgálatra a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter részére.
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(3) A program operátor 30 nappal a pályázati felhívás tervezett megjelentetése elõtt véleményezésre megküldi

a pályázati felhívást a nemzeti kapcsolattartó részére. A nemzeti kapcsolattartó a kézhezvételt követõ 10 napon belül

észrevételt tehet, melyet a program operátor köteles figyelembe venni.

(4) A program operátor 15 nappal a pályázati felhívás tervezett megjelentetése elõtt tájékoztatásul megküldi a végrehajtó

ügynökséggel egyeztetett tartalmú végleges pályázati felhívást a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok részére,

angol nyelvû fordítással.

(5) A pályázati felhívást a program operátor és a végrehajtó ügynökség a honlapján magyar és angol nyelven közzéteszi,

valamint gondoskodik annak a nyilvánosság számára történõ megfelelõ elérésérõl.

(6) A pályázati felhívás tartalmazza legalább

a) a pályázat benyújtásának határidejét, amely nem lehet korábbi, mint a pályázati felhívás közzétételét követõ

60. nap,

b) a pályázat benyújtásának módját, helyét,

c) a pályázásra jogosultak körét,

d) a befogadási kritériumokat, formai követelményeket és értékelési szempontokat,

e) a támogatható tevékenységek és elszámolható költségek körét,

f) a kiválasztási és döntéshozatali folyamatot,

g) a pályázat elkészítéséhez összeállított útmutatót és pályázati adatlapot, valamint a csatolandó mellékletek listáját,

h) a pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló teljes támogatási forrást, valamint az egyes projektek részére

megítélhetõ támogatás legalacsonyabb és legmagasabb összegét,

i) a támogatás folyósításával kapcsolatos rendelkezéseket,

j) az önerõ biztosítására vonatkozó követelményeket,

k) a támogatási szerzõdés tervezetét és a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges feltételeket,

l) hivatkozást a szabályzatokra, jogszabályokra, valamint a pályázati felhívás szempontjából releváns egyéb

útmutatókra,

m) a további részletes információk és kapcsolattartók elérhetõségét,

n) a pályázati felhívással kapcsolatos kérdések megküldésére és megválaszolására rendelkezésére álló határidõt,

o) a projektek megvalósításával összefüggésben alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat,

p) a biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket.

(7) A kutatási program keretében meghirdetett pályázati felhívásnak a (6) bekezdéstõl eltérõen a szabályzatok 12. számú

mellékletének 2. fejezetében foglalt elõírásoknak kell megfelelnie.

28. § (1) Ha a pályázati felhívás módosítása válik szükségessé, a program operátor a végrehajtó ügynökség véleményének

megismerését követõen haladéktalanul megküldi a nemzeti kapcsolattartó részére a módosítás tartalmát és

indoklását.

(2) Ha a nemzeti kapcsolattartó a pályázati felhívás módosítása tekintetében 10 napon belül nem tesz észrevételt,

a program operátor és a végrehajtó ügynökség a honlapján a pályázati felhívás módosításáról közleményt jelentet

meg.

(3) A módosítást megelõzõen érvényes feltételek alapján benyújtott pályázat nem kerülhet kedvezõtlenebb helyzetbe

a módosított feltételeknek megfelelõen benyújtott pályázatokkal szemben. Ha a pályázati felhívás módosítása miatt

a módosítás elõtti feltételekkel benyújtott pályázatok nem értékelhetõek, úgy hiánypótlást kell elrendelni.

29. § (1) Folyamatos elbírálású pályázati felhívás esetén, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret

kimerül vagy annak kimerülése elõre jelezhetõ, a program operátor a benyújtási határidõ letelte elõtt a benyújtás

lehetõségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja és az errõl szóló tájékoztatást a program operátor és

a végrehajtó ügynökség a honlapján közzéteszi.

(2) Ha a felfüggesztés dátuma elõtt beérkezett támogatási igényekrõl hozott döntést követõen a támogatásra

rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidõt lehet

meghatározni.
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16. A támogatás-igénylés

30. § (1) Az egyes programok keretében támogatás igénylésére jogosult lehet bármely Magyarországon bejegyzett jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, valamint

Magyarországon mûködõ kormányközi szervezet.

(2) Magyarország vagy a donor országok állampolgárai az ösztöndíj programban, illetve bármely más program

ösztöndíjak nyújtására irányuló komponensében lehetnek jogosultak támogatást igényelni. Kutatási program

ösztöndíj komponensében, ha az adott pályázati felhívás ezt kifejezetten lehetõvé teszi, az EU tagállamok vagy az

EU hetedik keretprogramjához társult államok állampolgárai is jogosultak lehetnek támogatást igényelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, támogatás igénylésére jogosultak körét a pályázati felhívás korlátozhatja.

31. § (1) A nyílt pályázati felhívás esetén támogatás igénylésére pályázat benyújtása útján van lehetõség, mely magában

foglalja a pályázati felhívásban meghatározott adatokat tartalmazó elektronikus pályázati adatlapot és mellékleteit.

(2) A pályázati felhívás elõírhatja, hogy a pályázati adatlapot a támogatást igénylõ papír alapon is köteles benyújtani.

A kétféle módon benyújtott pályázati adatlapban mutatkozó eltérés esetén a papír alapú és aláírt pályázati adatlap

tekintendõ hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus pályázati adatlap egyezõségérõl a támogatást

igénylõ köteles gondoskodni.

32. § A támogatást igénylõ a pályázat benyújtásával egyidejûleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató a támogatás

elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a döntés idõpontját az év és a hónap megjelölésével

nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylõ által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok

figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.

33. § (1) A támogatást igénylõ a pályázatában projekt partnereket nevezhet meg. A pályázathoz a projekt partnerek

partnerségi szándéknyilatkozatot mellékelni kell.

(2) Projekt partner csak olyan szervezet lehet, amely a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel

és támogatásban részesülhet.

(3) A projekt partnerek támogató döntés esetén partnerségi megállapodást kötnek, melyben kötelezettséget vállalnak

a projekt pályázatban meghatározott módon történõ közös megvalósítására. A partnerségi megállapodás tartalmazza

legalább:

a) a projektgazda felelõsségét viselõ szervezet megnevezését,

b) a projektgazda és a projekt partnerek szerepét és felelõsségét,

c) a projektgazda és a projekt partnerek pénzügyi hozzájárulását és a támogatásból való részesedésük feltételeit,

ideértve a projekt részletes költségvetését és a projekt partner költségeinek elszámolhatóságára vonatkozó

szabályokat,

d) a projekt partner adatszolgáltatási és ellenõrzések keretében történõ együttmûködési kötelezettségét,

e) a viták rendezésének módját,

f) a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezéseket,

g) a pályázati felhívásban vagy jogszabályban elõírt releváns feltételeket.

(4) A projektgazda köteles biztosítani, hogy a partnerségi megállapodás nem eredményez a felek között

a közbeszerzésekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó jogviszonyt.

(5) Donor partnerségi projekt esetén a partnerségi megállapodás hivatalos nyelve az angol.

(6) A megkötött partnerségi megállapodást a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen kell a végrehajtó

ügynökség – ösztöndíj program esetén a program operátor – részére benyújtani, aki ellenõrzi a partnerségi

megállapodás megfelelõségét.

34. § A pályázatokat a pályázati felhívás eltérõ rendelkezése hiányában magyar nyelven kell benyújtani. Ha a pályázati

felhívás kizárólag donor partnerségi projektek támogatását teszi lehetõvé, úgy a pályázatokat angol nyelven kell

benyújtani.
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17. A projekt kiválasztási folyamat

35. § (1) A végrehajtó ügynökség megvizsgálja, hogy a beérkezett pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott

befogadási kritériumoknak.

(2) A végrehajtó ügynökség a benyújtási határidõtõl – folyamatos elbírálás esetén a pályázat beérkezésétõl – számított

7 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylõt a pályázat befogadásáról vagy ha a befogadási

kritériumoknak nem felelt meg, úgy a pályázat elutasításáról. Elutasítás esetén a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az

elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának lehetõségét és módját.

(3) Ha a beérkezõ pályázatok száma jelentõsen meghaladja a tervezettet, a program operátor egy alkalommal

engedélyezheti a végrehajtó ügynökség részére a (2) bekezdés szerinti határidõ legfeljebb 7 nappal történõ

meghosszabbítását.

(4) A befogadási kritériumokat nem teljesítõ pályázat esetén hiánypótlásnak nincs helye.

(5) Az ösztöndíj program esetén az (1)–(4) bekezdés szerint a végrehajtó ügynökség által ellátandó feladatokat a program

operátor teljesíti.

36. § (1) A végrehajtó ügynökség megvizsgálja, hogy a befogadott pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott

formai követelményeknek.

(2) Ha a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a végrehajtó

ügynökség a pályázat befogadásától számított 7 napon belül, legalább 10 napos határidõ kitûzésével, az összes hiány

vagy hiba megjelölésével felszólítja a támogatást igénylõt a pályázata kijavítására. A hiánypótlási felhívásban rögzített

hiányok pótlására egy alkalommal van lehetõség.

(3) Ha a támogatást igénylõ a hiánypótlást határidõre nem, hibásan vagy hiányosan nyújtja be, és így a pályázat nem felel

meg a pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a végrehajtó ügynökség a hiánypótlás

benyújtásának határidejétõl számított 5 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylõt a pályázat

elutasításáról. Elutasítás esetén a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának

lehetõségét és módját.

(4) Ha a támogatást igénylõ a hiánypótlást határidõre teljesítette és ezáltal a pályázat a formai követelményeknek

megfelelt, a végrehajtó ügynökség a pályázat szakmai értékelésre bocsátásától számított 5 napon belül írásban

tájékoztatja a támogatást igénylõt a projektjavaslat formai követelményeknek való megfelelésérõl.

(5) Az ösztöndíj program esetén az (1)–(4) bekezdés szerint a végrehajtó ügynökség által ellátandó feladatokat a program

operátor teljesíti.

37. § (1) A befogadási kritériumoknak és a formai követelményeknek megfelelõ pályázatok listáját a végrehajtó ügynökség

felterjeszti a program operátor részére szakmai értékelés céljából az utolsó hiánypótlási határidõt követõ 5 napon

belül.

(2) Ha a program operátor észleli, hogy végrehajtó ügynökség által felterjesztett pályázatok bármelyike hiányos, úgy

jogosult egy alkalommal, legfeljebb 10 napos határidõvel felszólítani a végrehajtó ügynökséget a hiányok pótlására.

A végrehajtó ügynökség szükség szerint gondoskodik a támogatást igénylõ hiánypótlásra való felszólításáról,

hiánypótlási felhívás megküldésével.

(3) Ha a pályázatban szereplõ információ nem egyértelmû vagy ellentmondást tartalmaz, a program operátor tisztázó

kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidõt kell biztosítani.

38. § (1) A program operátor az egyes pályázatok szakmai értékelésére két független és pártatlan szakértõt jelöl ki a végrehajtó

ügynökség által rendelkezésre bocsátott szakértõi körbõl. A szakértõi kör létrehozása a program operátor

közremûködésével történik. Kizárólag donor partnerségi projekteket támogató donor partnerségi programok esetén

egy szakértõt jelöl a program operátor és egyet a donor program partner.

(2) Ha az értékelési szempontrendszer szakmailag elkülönülõ, különbözõ szakterületi kompetenciákat igénylõ

részenkénti értékelést tesz szükségessé, úgy az egyes részenkénti értékelésekre külön-külön kell két-két független és

pártatlan szakértõt kijelölni. A különbözõ szakterületek részenkénti értékelését végzõ szakértõk szakértõi csoportokat

alkotnak. Egy pályázatot két szakértõi csoport értékel.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakértõket a 37. § (1) bekezdés szerinti lista program operátor általi kézhez vételétõl

számított 5 napon belül kell kijelölni.
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39. § (1) A szakértõk, illetve szakértõi csoportok külön-külön értékelik és pontozzák a pályázatokat a pályázati felhívásban

meghatározott értékelési szempontoknak megfelelõen.

(2) Ha a pályázatok szakmai értékelése során tisztázó kérdés merül fel, az értékelést végzõ szakértõk azt a végrehajtó

ügynökségen keresztül tehetik fel a támogatást igénylõnek, melynek megválaszolására a kézhezvételtõl számítva

legalább 3 napos határidõt kell biztosítani.

(3) A szakmai értékelést a pályázatoknak a 37. § (1) bekezdése szerinti felterjesztésétõl számított 20 napon belül kell

elvégezni.

40. § (1) A végrehajtó ügynökség a szakmai értékelések eredményét az adott értékelési folyamat során vizsgálandó utolsó

szakmai értékelés beérkezésétõl számított 3 napon belül összesíti. A pályázatok rangsorolása céljából a szakértõk,

illetve szakértõi csoportok által adott pontszámok számtani átlagát kell alkalmazni.

(2) Ha adott pályázat vagy a 38. § (2) bekezdése szerinti részenkénti értékelés vonatkozásában a két szakértõ, illetve

szakértõi csoport által adott pontszámok különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, a végrehajtó

ügynökség haladéktalanul értesíti a program operátort. A program operátor ezen értesítést követõ 3 napon belül egy,

a korábbi értékelést végzõ személyektõl eltérõ harmadik szakértõt jelöl ki a pályázat értékelésére a végrehajtó

ügynökség által rendelkezésre bocsátott szakértõi körbõl. A pályázat harmadik szakértõ általi értékelését

a kijelölésétõl számított 5 napon belül kell elvégezni. Ilyen esetben a három értékelés közül a két egymáshoz

legközelebb álló pontszám átlagát kell figyelembe venni a pályázatok rangsorolásához.

41. § Az ösztöndíj program esetén a 37–40. § rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a 37. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ösztöndíj program esetén nem értelmezendõk,

b) az egyes pályázatok szakmai értékelését végzõ független és pártatlan szakértõk kijelölése a program operátor

által biztosított szakértõi körbõl történik,

c) a pályázatok szakmai értékelését végzõ szakértõket a program operátor a 36. § (4) bekezdés szerinti értesítés

megküldését követõ 5 napon belül jelöli ki,

d) az értékelést végzõ szakértõk a tisztázó kérdéseket a program operátoron keresztül tehetik fel a támogatást

igénylõnek,

e) a szakmai értékelések eredményét a 40. § (1) bekezdésben leírtak szerint a program operátor összesíti,

f) ha adott pályázat harmadik szakértõ általi értékelése szükséges, úgy e harmadik szakértõt a program operátor az

általa biztosított szakértõi körbõl jelöli ki, a megelõzõ szakértõi értékelések kézhezvételét követõ 3 napon belül.

42. § (1) A program operátor értékelõ bizottságot hoz létre, amely a program keretében támogatandó projektekre tesz

javaslatot.

(2) Az értékelõ bizottság legalább három, a program szerinti szakértelemmel rendelkezõ szakértõbõl áll. Az értékelõ

bizottság legalább egy tagjának a program operátortól és a végrehajtó ügynökségtõl egyaránt független személynek

kell lennie.

(3) A kizárólag donor partnerségi projekteket támogató programok esetében az értékelõ bizottságban a program

operátor és a donor program partner részérõl egyenlõ számú tagot kell kinevezni. Ilyen esetben az értékelõ bizottság,

a pályázatok és egyéb dokumentumok munkanyelve az angol.

(4) Az értékelõ bizottság ülésén a donor országok, a nemzeti kapcsolattartó és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

képviselõje, valamint a nem kizárólag donor partnerségi projekteket támogató donor partnerségi programok esetén

a donor program partner képviselõje tanácskozási joggal vesz részt.

(5) Az értékelõ bizottság ügyrendjét a program operátor határozza meg.

43. § (1) Az értékelõ bizottság titkársági feladatait – az ösztöndíj program kivételével – a végrehajtó ügynökség látja el.

(2) Az értékelõ bizottság ülését a program operátor a pályázatok szakmai értékelése alapján felállított rangsor

kézhezvételét követõ 30 napon belül hívja össze. A program operátor legalább 15 nappal az ülést megelõzõen

a végrehajtó ügynökség rendelkezésére bocsátja a tagok elérhetõségét és az ülés napirendjét.

(3) A végrehajtó ügynökség legalább 10 nappal az értékelõ bizottsági ülés elõtt a program operátor által a (2) bekezdés

szerint szolgáltatott adatok alapján megküldi a tagok részére a pályázatok szakmai értékelése alapján felállított

rangsort, a tárgyalandó pályázatokat, az egyéb kapcsolódó dokumentumokat és biztosítja azoknak az ülésen történõ

rendelkezésre állását. A végrehajtó ügynökség egyidejûleg megküldi a felállított rangsort angol nyelven a donor

országok részére.
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(4) A végrehajtó ügynökség vezeti az értékelõ bizottsági ülés jegyzõkönyvét. A végrehajtó ügynökség szükség szerint

biztosítja az értékelõ bizottsági ülésen a tolmácsolást, és gondoskodik a jegyzõkönyv magyar és angol nyelven történõ

elkészítésérõl.

(5) Az értékelõ bizottsági ülést követõ két héten belül a program operátor megküldi a donor országok részére

a jegyzõkönyv összefoglalóját angol nyelven.

(6) Az ösztöndíj program esetén a (3) és (4) bekezdés szerint a végrehajtó ügynökség által ellátandó feladatokat

a program operátor teljesíti.

44. § (1) Az értékelõ bizottság áttekinti a pályázatok szakmai értékelés alapján felállított rangsorát.

(2) Az értékelõ bizottság javaslatot tehet a rangsor módosítására, mely módosítást az értékelõ bizottsági ülésérõl készült

jegyzõkönyvben részletesen indokolni szükséges.

(3) Az értékelõ bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz

a) a pályázat támogatására,

b) a pályázat csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel

történõ támogatására, vagy

c) a pályázat elutasítására.

(4) Az értékelõ bizottság az ülésén meghozott döntési javaslatot haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül felterjeszti

a program operátornak.

45. § (1) A program operátor ellenõrzi, hogy az értékelési folyamat összhangban volt-e a szabályzatokkal és az értékelõ

bizottság javaslata összhangban van-e a program szabályaival és célkitûzéseivel.

(2) Ha az értékelési folyamat és az értékelõ bizottság javaslatának megfelelõségérõl a program operátor hitelt érdemlõen

meggyõzõdött, a program operátor az értékelõ bizottság javaslata alapján dönt a projektekrõl. Csökkentett

elszámolható összköltséget vagy támogatási összeget tartalmazó, feltételes vagy elutasító döntés esetén döntését

részletesen indokolni köteles.

(3) A projekt csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel támogatható, ha a projekt

tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges

a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.

(4) Ha a projekt csak feltételekkel támogatható, a döntésben meg kell határozni a támogatást igénylõ által teljesítendõ

feltételeket.

(5) A program operátor vezetõje köteles a döntését az értékelõ bizottsági ülést követõ 10 napon belül meghozni.

(6) A döntést az adott pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidõtõl – folyamatos elbírálás esetén

a támogatás-igénylés beérkezésétõl – számított 120 napon belül kell meghozni. Indokolt esetben, ha a projekt

kiválasztási folyamat bármely lépésének idõigénye meghaladja az ezen alcímben meghatározott határidõket,

a program operátor dönthet e határidõ egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal történõ meghosszabbításáról.

A határidõbe nem számít bele a hiánypótlási határidõ, a tisztázó kérdés megválaszolására adott határidõ és a kifogás

elbírálására irányuló eljárás idõtartama.

46. § (1) A program operátor döntésérõl a végrehajtó ügynökség írásban értesíti a támogatást igénylõket, egyidejûleg

nyilvánosságra hozza a kiválasztási eljárás eredményét.

(2) A támogatási döntésrõl szóló értesítést a végrehajtó ügynökség a program operátor döntésétõl számított 5 napon

belül küldi meg a támogatást igénylõk részére. A pályázat elutasítása esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az

elutasítás értékelõ bizottság, illetve program operátor által megfogalmazott indokait is.

(3) Az ösztöndíj program esetén az (1) és (2) bekezdés szerint a végrehajtó ügynökség által ellátandó feladatokat

a program operátor teljesíti.

47. § (1) A program operátor köteles gondoskodni a kiválasztási eljárással kapcsolatos minden dokumentum megõrzésérõl

legalább a záró program jelentés donor országok általi jóváhagyását követõ három évig.

(2) A kiválasztási folyamatban és a támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében és meghozatalában részt vevõ

személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a kiválasztási folyamattal kapcsolatos tevékenysége

megkezdésekor köteles teljes bizonyító erejû magánokiratban nyilatkozatni arról, hogy a 18. § szerinti

összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés elõkészítése és meghozatala során
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tudomására jutott minõsített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megõrzi. A nyilatkozatot a program operátor részére kell

megküldeni.

48. § Ezen alcímtõl eltérõen a kutatási program esetén a program operátor a szabályzatok 12. számú mellékletének 3. és

4. fejezete szerinti projekt kiválasztási folyamat lebonyolítását köteles biztosítani a végrehajtó ügynökség

közremûködésével.

49. § (1) Ezen alcímtõl eltérõen, nevesített projekt esetén, ha az azt tartalmazó programdokumentumot a donor országok

jóváhagyják, a program operátor meghatározza a nevesített projekt támogatásának feltételeit annak érdekében, hogy

a nevesített projekt megfelelõ kidolgozottsága, a program céljaihoz való hozzájárulása és a jogszabályokkal való

összhangja biztosított legyen.

(2) A végrehajtó ügynökség a program végrehajtási megállapodás megkötését követõen haladéktalanul értesíti

a nevesített projekt projektgazdáját a támogatás (1) bekezdés szerinti feltételeirõl.

18. Támogatási szerzõdés megkötése

50. § (1) A támogatói döntés alapján a támogató a kedvezményezettel támogatási szerzõdést köt.

(2) A támogatási szerzõdés tartalmazza a támogatás nyújtásának feltételeit, a szerzõdõ felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A támogatási szerzõdés tartalmazza legalább

1. az együttmûködési megállapodásokra, a szabályzatokra, a vonatkozó jogszabályokra és a program

megállapodásra történõ hivatkozásokat, beleértve a projekt fenntartási idõszakában releváns szabályokra történõ

utalást is,

2. a jelentési és beszámolási kötelezettséget,

3. a projekt részére nyújtott támogatás összegét euróban, és ha a támogatás folyósítása és a költségek elszámolása

forintban történik, úgy forintban,

4. a támogatási intenzitás legmagasabb mértékét,

5. a projekt részére folyósítható elõleg, illetve elõfinanszírozás mértékét és az azzal való elszámolás módját,

6. az elszámolhatósági szabályokat,

7. a projekt módosításának szabályait,

8. az adatokhoz való hozzáférés biztosításának szabályait,

9. az ellenõrzéstûrési és az együttmûködési kötelezettséget,

10. a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget,

11. a támogató jogosultságát a támogatás folyósításának felfüggesztésére, a támogatási szerzõdés megszüntetésére

és a nyújtott támogatás visszakövetelésére,

12. a kedvezményezett támogatási szerzõdéstõl való elállásának jogkövetkezményeit,

13. a biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettséget,

14. az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket,

15. a vitarendezés szabályait,

16. részletes költségvetést költségtételek, mennyiségi egységek és egységárak meghatározásával, mely legfeljebb

5%-os mértékû tartalékkeretet tartalmazhat,

17. a partnerségi megállapodásra, együttmûködési nyilatkozatra történõ hivatkozást,

18. a szellemi tulajdonjogok rendezésével kapcsolatos szabályokat,

19. a projektben vállalt célkitûzéseket (indikátor célértékek),

20. a projekt megvalósításának ütemtervét.

(4) A program operátor kérheti a támogatási szerzõdés sablonjának elõzetes jóváhagyását a donor országoktól. A donor

országok jóváhagyása csak a (3) bekezdésben foglaltaknak való formai megfelelõség megállapítására terjed ki.

51. § (1) A támogatási szerzõdés megkötéséhez vagy – ha a pályázati felhívás lehetõvé teszi – legkésõbb az elsõ

kifizetés-igényléshez a kedvezményezett köteles benyújtani:

a) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat,

a kisebbségi önkormányzat, az egyház, a felsõoktatási intézmény, a közalapítvány és a magyar állam kizárólagos

tulajdonában lévõ gazdasági társaság kivételével – bank által igazolt, vagy ügyvéd, illetve jogtanácsos által

ellenjegyzett, vagy közjegyzõ által hitelesített aláírás mintáját,
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b) a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyház,

a felsõoktatási intézmény, a közalapítvány, és a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévõ gazdasági társaság

kivételével – alapító (létesítõ) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát,

c) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat,

d) a nyújtott biztosítékkal kapcsolatos dokumentumokat,

e) partnerségi projekt esetén a 33. § (3) bekezdés szerinti partnerségi megállapodást,

f) a támogatói döntést megelõzõen lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumait.

(2) A támogatási szerzõdés megkötéséhez az (1) bekezdés szerinti dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges,

ha azok korábban már benyújtásra kerültek és azok tartalma a befogadásukat követõen nem módosult.

(3) A végrehajtó ügynökség gondoskodik a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentumok

kedvezményezettõl történõ beszerzésérõl. A végrehajtó ügynökség a támogatói döntésrõl szóló értesítéssel

egyidejûleg, legfeljebb 30 napos határidõ tûzésével felhívja a kedvezményezettet a támogatási szerzõdés

megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására.

52. § (1) A végrehajtó ügynökség a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan rendelkezésre

állását és a feltételek teljesülését azok kézhezvételét követõ 10 napon belül igazolja, és ezzel egyidejûleg az aláírásra

elõkészített támogatási szerzõdést és kapcsolódó dokumentumokat megküldi a program operátor részére.

(2) A program operátor az (1) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ 10 napon belül megküldi az aláírt

támogatási szerzõdést a kedvezményezett részére.

(3) A támogatói döntés meghozatalától számított 60 napon belül meg kell kötni a támogatási szerzõdést. Ha a támogatói

döntés értelmében a támogatási szerzõdés megkötéséhez a kedvezményezettõl vagy harmadik féltõl függõ feltételek

teljesítése szükséges, a 60 napos határidõt a feltételek teljesítésére megállapított határidõ utolsó napjától kell

számítani. A határidõbe a kedvezményezettnek a támogatási szerzõdéshez kapcsolódóan benyújtandó

dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási határideje nem számít bele.

Indokolt esetben a program operátor a szerzõdéskötési határidõt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja.

53. § Az ösztöndíj program esetén az 51. § (3) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó ügynökség által

ellátandó feladatot a program operátor teljesíti. A program operátor köteles a támogatási szerzõdés megkötéséhez

szükséges dokumentumok hiánytalan rendelkezésre állásának és a feltételek teljesülésének igazolását követõen

10 napon belül az aláírt támogatási szerzõdést a kedvezményezett részére megküldeni.

19. Támogatási szerzõdés módosítása, támogatás átcsoportosítása

54. § (1) Ha a kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban vagy a projekt támogathatóságát és

végrehajtását befolyásoló körülményeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól

számított 30 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a végrehajtó ügynökség – ösztöndíj program esetén

a program operátor – részére.

(2) A bejelentést követõen a végrehajtó ügynökség – ösztöndíj program esetén a program operátor – a támogatási

szerzõdésben rögzített határidõn belül és módon intézkedik az általa nyilvántartott adatok megváltoztatásáról.

(3) Ha a kedvezményezett által jelzett változás a támogatás feltételeit oly módon érinti, hogy az a támogatási szerzõdés

módosítását, megszüntetését vagy a támogatási szerzõdéstõl való elállást teszi indokolttá, úgy a program operátor

gondoskodik az ehhez szükséges intézkedések megtételérõl.

55. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatási szerzõdés módosítását kezdeményezni, ha

a) a projekt megvalósítása a hatályos támogatási szerzõdésben meghatározott ütemtervhez képest elõre láthatóan

3 hónapot meghaladóan késik,

b) a hatályos támogatási szerzõdésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el

a célérték 90%-át,

c) a költség kategóriák vagy a projekt partnerek közötti, a projekt elszámolható költségeinek 15%-a feletti

átcsoportosítása válik szükségessé, vagy

d) változik a projekt bármely, a célkitûzéseket befolyásoló lényeges jellemzõje.

(2) A támogatási szerzõdés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel

is támogatható lett volna.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25539



56. § (1) A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlettámogatás biztosítására,

kivéve, ha

a) jogszabály eltérõen rendelkezik,

b) vis maior esemény következik be, vagy

c) a projekt elszámolható összköltsége az általános forgalmi adó mértékének emelése következtében

megemelkedik és a megnövelt áfatartalommal benyújtott kifizetés-igénylések alapján kifizetendõ támogatás

összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett legkésõbb az utolsó kifizetés-igénylés benyújtásával

egyidejûleg kérelmezheti a támogatási szerzõdés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására,

ezért projektjét bruttó módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét.

(3) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

(4) A projekt költségnövekményét – az (1) bekezdés szerinti esetek kivételével – a kedvezményezett finanszírozza.

(5) Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség

csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelõen.

57. § (1) A kedvezményezett átalakulása esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati

felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz a program operátor elõzetesen hozzájárul.

(2) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a pályázati felhívásban

foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz a program operátor elõzetesen írásban hozzájárul vagy, ha az új

kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba. A projekt

átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.

58. § (1) Az egyes programok azon pénzügyi forrásai, amelyeket a támogatott projektek nem használtak fel vagy

szabálytalanság megállapítása miatt, illetve más okból kifolyólag levonásra kerültek, ugyanazon programon belül

további pályázati felhívásokra vagy már jóváhagyott projektek kiegészítõ tevékenységeire átcsoportosíthatóak, ha

e kiegészítõ tevékenységek hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez.

(2) A már támogatásban részesült projektek javára támogatás átcsoportosítása oly módon lehetséges, hogy

a kedvezményezettek részére pályázati felhívás kerül közzétételre kiegészítõ tevékenységek megvalósítására.

(3) A pályázati felhívás tartalmára az értékelõ bizottság tesz javaslatot. A pályázati felhívásról a kedvezményezetteket

írásban értesíteni kell és a pályázati felhívást a program operátor és a végrehajtó ügynökség honlapján közzé kell tenni.

A támogatott projekt kiegészítésére vonatkozó javaslatok benyújtására legalább 30 napos határidõt kell biztosítani.

(4) A pályázati felhívásnak átlátható és objektív szempontok alapján egyenlõ esélyeket kell biztosítania

a kedvezményezettek részére. Egyes kedvezményezettek indokolt esetben elõnyben részesíthetõek, ha

a) a projekt hátrányos helyzetû térségben kerül megvalósításra, vagy

b) a kedvezményezett objektív szempontok alapján hátrányosabb helyzetûnek minõsül.

(5) Az értékelõ bizottság a kedvezményezettek kiegészítõ tevékenység megvalósítására benyújtott pályázatai alapján

javaslatot tesz a már támogatott projektek részére történõ forrásátcsoportosításra.

(6) Az értékelõ bizottság javaslata alapján a program operátor vezetõje dönt kiegészítõ tevékenység megvalósítására

vonatkozóan a már támogatott projektek részére történõ forrás átcsoportosításról és ezzel összhangban

kezdeményezi az érintett támogatási szerzõdések módosítását.

20. Támogatási szerzõdés megszûnése

59. § (1) A program operátor jogosult – a Ptk.-ban és a támogatási szerzõdésben meghatározott egyéb esetek mellett –

a támogatási szerzõdéstõl elállni, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a következõ feltételek közül legalább

egy bekövetkezik:

a) a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdõdik meg,

és a megvalósítás érdekében harmadik féltõl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat

legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérõ mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének

teljesítése mellett – a kedvezményezett nem rendeli meg vagy az erre irányuló szerzõdést harmadik féllel nem

köti meg,

b) a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét

a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetés-igénylés benyújtásával a
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megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, és késedelmét ezen idõ alatt írásban sem

menti ki,

c) bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot

szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, a támogatási szerzõdés megkötésekor vagy azt követõen,

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a támogatási szerzõdésben

foglalt ütemezéshez képest oly mértékû késedelmet szenved, hogy az a donor országokkal kötött program

megállapodásban vállalt célkitûzések teljesítését veszélyezteti,

e) a kedvezményezett megszegi a támogatási szerzõdésben foglalt vagy jogszabályi kötelezettségeit, így különösen

nem tesz eleget ellenõrzéstûrési kötelezettségének és ennek következtében a támogatott tevékenység

szabályszerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni,

f) a kedvezményezett az általa adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett részérõl vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részérõl nyújtott biztosíték

megszûnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevõen csökken és a kedvezményezett megfelelõ új

biztosíték vagy az értékcsökkenésnek megfelelõ további biztosíték nyújtásáról a program operátor által

meghatározott határidõn belül nem intézkedik,

h) a kedvezményezett ellen a bíróság jogerõs végzése alapján csõd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy az

ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, vagy a kedvezményezettel szemben

végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban.

(2) Azon projektek esetében, amelyeknél az (1) bekezdés szerinti valamely körülmény bekövetkezésének lehetõsége

fennáll, a program operátor jogosult a támogatási szerzõdéstõl való elállást megelõzõen kockázatelemzés alapján

egyedi cselekvési terv kidolgozását kérni és nyomon követni, továbbá a támogató által jogszabály, pályázati felhívás és

támogatási szerzõdés alapján alkalmazható intézkedéseket – a támogatási szerzõdés módosításának

kezdeményezésével egyidejûleg – alkalmazni, így különösen a projektmenedzsment költségeket csökkenteni vagy

azok kifizetését feltételekhez kötni.

(3) A támogatási szerzõdéstõl történõ elállásról a támogató köteles írásban értesíteni a kedvezményezettet.

21. Monitoring tevékenység

60. § (1) A program operátor a támogatott projektek céloknak megfelelõ elõrehaladását folyamatosan nyomon követi.

(2) A program operátor minden év december 31-ig a végrehajtó ügynökséggel egyeztetve kockázatelemzésen alapuló

monitoring tervet készít és tájékoztatásul megküldi a nemzeti szintû szervek részére. A program operátor köteles

törekedni a monitoring terv és a 69. § szerinti helyszíni ellenõrzési terv összehangolására.

(3) A monitoring terv a program operátornak a következõ évre tervezett monitoring tevékenységét mutatja be, így

különösen a tervezett monitoring látogatásokat, illetve a program és a projektek vonatkozásában tervezett egyéb

felülvizsgálatokat.

(4) A monitoring terv megvalósításába a program operátor a végrehajtó ügynökséget a program végrehajtási

megállapodás alapján bevonhatja.

(5) Kutatási program esetén a program operátor a szabályzatok 12. mellékletének 5. fejezetében foglaltak szerint köteles

a monitoring tevékenységet biztosítani.

61. § (1) A projektgazda a projekt támogatási szerzõdésben foglaltakkal összhangban történõ, szabályszerû és eredményes

végrehajtásának nyomon követése érdekében a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezésnek megfelelõen

idõközi, illetve záró szakmai elõrehaladási jelentéseket köteles benyújtani elektronikus úton és – ha a támogatási

szerzõdés úgy rendelkezik – papír alapon is. A kétféle módon benyújtott szakmai elõrehaladási jelentésben mutatkozó

eltérés esetén a papír alapú és aláírt jelentést kell hitelesnek tekinteni azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus

jelentés egyezõségérõl a projektgazda köteles gondoskodni.

(2) Az idõközi, illetve záró szakmai elõrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell legalább:

a) a projekt keretében megvalósult tevékenységek szöveges bemutatását,

b) a projekt hátralévõ megvalósításának tervezett ütemezését és az ütemezés támogatási szerzõdéstõl való

esetleges eltérésének indoklását,

c) a projekt megvalósítása során észlelt kockázatokat és azok kezelésének módját,

d) a projekt pénzügyi elõrehaladását bemutató összesített adatokat,

e) beszámolót az indikátorok várható és tényleges teljesülésérõl,
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f) beszámolót a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésérõl,

g) beszámolót a horizontális szempontok érvényesülése érdekében megtett intézkedésekrõl,

h) beszámolót az esetleges korábbi monitoring látogatások, illetve helyszíni ellenõrzések megállapításai alapján

elõírt intézkedési terv, illetve a támogató által egyéb okból kért, a kedvezményezett által készített cselekvési terv

teljesülésérõl és a megtett intézkedésekrõl.

(3) A projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a szakmai elõrehaladási jelentés a projekt partnerek által vállalt

tevékenységek tekintetében is tartalmazza a (2) bekezdés szerinti információkat.

(4) A szakmai elõrehaladási jelentéseket a végrehajtó ügynökség – ösztöndíj program esetén a program operátor –

részére kell benyújtani, aki a jelentést formai megfelelõségi szempontból ellenõrzi és szükség esetén írásban

hiánypótlásra szólítja fel a projektgazdát.

(5) A program operátor gondoskodik a szakmai elõrehaladási jelentés tartalmi ellenõrzésérõl és ennek alapján

a) a jelentést jóváhagyja,

b) a jelentéssel összefüggésben kiegészítõ tájékoztatást kér a kedvezményezettõl, vagy

c) a jelentést elutasítja és megteszi a (6) bekezdés szerint szükséges intézkedést.

(6) A program operátor (5) bekezdés c) pontja szerinti intézkedése lehet különösen

a) monitoring látogatás lefolytatása,

b) helyszíni ellenõrzés lefolytatása,

c) az 59. § (2) bekezdése szerinti cselekvési terv kidolgozásának elrendelése,

d) szabálytalansági gyanú bejelentése,

e) a támogatás folyósításának felfüggesztése,

f) a támogatási szerzõdés módosítására vonatkozó javaslattétel, vagy

g) az 59. § (1) bekezdése szerinti esetben a támogatási szerzõdéstõl történõ elállás.

(7) A program operátor a (6) bekezdés szerinti intézkedés foganatosítására jogosult akkor is, ha a projektgazda a szakmai

elõrehaladási jelentés benyújtása tekintetében a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezéshez képest

30 napot meghaladó késedelembe esik.

62. § (1) Monitoring látogatás lefolytatása esetén különösen a következõ szempontok ellenõrzése szükséges:

a) a projektnek a célokhoz és a várt eredményekhez mért elõrehaladása,

b) a projekt tevékenységek pályázatban és támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezéséhez mért

elõrehaladása,

c) az indikátorok várható és tényleges teljesülése,

d) a projekt pénzügyi elõrehaladása, különös tekintettel a projekt tervezett költségvetésétõl való esetleges

eltérésekre,

e) a projekt fenntarthatósága,

f) a projekt menedzsmentjének megfelelõsége,

g) a projekt partnerek, egyéb együttmûködõ partnerek és érintettek közremûködésének és bevonásának

megfelelõsége,

h) a projekt beszerzési tervének megvalósulása,

i) az engedélyek megszerzésének vagy egyéb, a projekt megvalósulásához szükséges jogi követelmények

teljesülésének státusza,

j) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesülése,

k) a projekt megvalósítás kockázatai és azok kezelésének módja,

l) a horizontális szempontok érvényesülése érdekében megtett intézkedések, és

m) a kétoldalú kapcsolatok elõmozdítása érdekében megtett intézkedések.

(2) A monitoring látogatás megállapításait a program operátor jegyzõkönyvben rögzíti. A jegyzõkönyv tartalmazza

a program operátor javaslatait, ajánlásait, a projektgazda részére elõírt esetleges intézkedési tervet a projekt

eredményes végrehajtása érdekében.

(3) A monitoring látogatás kedvezõtlen megállapításai esetén a program operátor megteszi a 61. § (6) bekezdés szerint

szükséges intézkedést.

63. § A monitoring tevékenység révén a program céljaihoz és várt eredményeihez mért elõrehaladása tekintetében tett

megállapításokat a program operátor az együttmûködési bizottság elé terjeszti, illetve bemutatja azokat az éves

program jelentésben.
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IV. FEJEZET
A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENÕRZÉS

22. A folyamatba épített ellenõrzés általános szabályai

64. § (1) A hitelesítést végzõ szervek – az irányítási és kontrollrendszer részeként – a folyamatba épített ellenõrzés teljes

folyamatára eljárásrendet dolgoznak ki és alkalmaznak.

(2) A hitelesítési tevékenység során a hitelesítést végzõ szervnek gondoskodnia kell a kedvezményezett által benyújtott

jelentések, nyilatkozatok és kifizetés-igénylések formai és tartalmi ellenõrzésének lefolytatásáról annak megállapítása

céljából, hogy a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben rögzített vagy a benyújtott támogatási igénylés alapján

vállalt kötelezettségeit – a vonatkozó jogszabályokkal és a pályázati felhívással összhangban – teljesítette.

(3) A hitelesítés módját a hitelesítést végzõ szerv határozza meg az e fejezetben leírtak figyelembevételével.

23. Dokumentum alapú ellenõrzés

65. § (1) A dokumentum alapú ellenõrzés a pénzügyi lebonyolítás során a kedvezményezett által a kifizetés-igényléssel

összefüggésben benyújtott, illetve a támogatási szerzõdésben elõírt alátámasztó dokumentumokra terjed ki.

(2) A dokumentum alapú ellenõrzés keretében ellenõrizni kell

a) a projekt támogatási szerzõdésnek megfelelõ fizikai és pénzügyi elõrehaladását és azok összhangját,

b) azt, hogy a benyújtott elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak-e, a támogatott projekt kapcsán

merültek-e fel és megfelelnek-e a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai

célkitûzéseknek,

c) azt, hogy az egyes elszámolni kívánt költségek megfelelnek-e a szabályzatokban, a pályázati felhívásban, illetve

a támogatási szerzõdésben foglalt elszámolhatósági szabályoknak,

d) azt, hogy szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett kifizette-e a számlán szereplõ, elszámolni kívánt

összegre esõ önerõt, utófinanszírozás esetében a számla elszámolni kívánt összegét,

e) a teljesítés igazolását és megalapozottságát,

f) a kedvezményezett köztartozás-mentességét,

g) a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõírások teljesülését, és

h) azt, hogy a benyújtott elszámolások alapbizonylataihoz kapcsolódó teljesítés összhangban van-e

a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti elõírásokkal.

(3) A donor projekt partner által igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 86. § (5) bekezdés szerint benyújtott független

könyvvizsgálói jelentés tekintetében a hitelesítést végzõ szervek kizárólag formai ellenõrzést végeznek.

66. § A dokumentum alapú ellenõrzés részeként a hitelesítést végzõ szervnek, valamint a támogatónak a támogatás

végrehajtási folyamat minden szakaszában gondoskodnia kell a kedvezményezett által részére benyújtott

nyilatkozatok, kérelmek, jelentések és egyéb hivatalos dokumentumok formai és tartalmi ellenõrzésének

lefolytatásáról annak megállapítása céljából, hogy a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben vállalt

kötelezettségeit – a vonatkozó jogszabályokkal, a szabályzatokkal és útmutatókkal összhangban – teljesítette.

67. § Kutatási program esetén a kifizetés-igénylés és annak dokumentum alapú ellenõrzése tekintetében a szabályzatok

12. mellékletének 5. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

24. Helyszíni ellenõrzések lefolytatása

68. § A folyamatba épített ellenõrzés részeként a hitelesítést végzõ szervek kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel

kiválasztott projektek vonatkozásában helyszíni ellenõrzést végeznek.

69. § (1) A végrehajtó ügynökség minden év november 15-ig megküldi a program operátor részére a következõ évi,

kockázatelemzésen alapuló, az egyes programokra vonatkozó ellenõrzési tervét.

(2) A program operátor az ellenõrzési terv kézhezvételtõl számított 15 napon belül az ellenõrzési tervet jóváhagyja, vagy

módosítási javaslatot tesz a végrehajtó ügynökség részére.
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(3) A végrehajtó ügynökség a módosítási javaslat kézhezvételétõl számított 10 napon belül megküldi a program operátor

részére a módosított éves ellenõrzési tervet, melyet a programoperátor 10 napon belül jóváhagy.

(4) A jóváhagyott éves ellenõrzési tervet a végrehajtó ügynökség tájékoztatás céljából megküldi a nemzeti kapcsolattartó

részére.

70. § (1) A legfeljebb kettõszázötvenmillió forint támogatással megvalósuló projektek esetében a végrehajtó ügynökség

a projektet legalább egyszer – ha kockázatelemzés korábban nem indokolja – a projekt befejezését megelõzõen

a helyszínen ellenõrzi.

(2) Ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a kettõszázötvenmillió forintot, a végrehajtó ügynökség a projektet

évente legalább egyszer a helyszínen ellenõrzi.

71. § (1) A helyszíni ellenõrzés során ellenõrizni kell különösen:

a) a projekt támogatási szerzõdésnek megfelelõ fizikai és pénzügyi elõrehaladását és azok összhangját,

b) a kifizetés-igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példányának

rendelkezésre állását, azok egyezõségét a kifizetés-igényléshez benyújtott másolattal,

c) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatok összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) átalányalapú elszámolás esetében az átalány összegének, mértékének meghatározását alátámasztó

dokumentumok körét,

e) a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerzõdéssel való összhangját,

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályok betartását,

g) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenõrizhetõ szabályok betartását, így

különösen a benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a benyújtott

dokumentumok valódiságát, a dokumentumok megõrzésére vonatkozó szabályok betartását, és

h) a projekt szintû elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

(2) A helyszíni ellenõrzések keretében a kifizetés-igénylésben szereplõ költségek elszámolhatóságának megállapításához

ellenõrizni kell az eredeti bizonylatokat, így különösen a kedvezményezett által benyújtott számla-, vagy

költségösszesítõben feltüntetett számlákat, a számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket és az azokhoz kapcsolódó

teljesítésigazolásokat, valamint a számlák mellé be nem nyújtott, kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.

72. § (1) A helyszíni ellenõrzést megfelelõen dokumentálni kell, jegyzõkönyvben rögzítve az elvégzett munkát, az ellenõrzés

eredményét, valamint szabálytalansági gyanú és hiba feltárása esetén a javasolt, illetve megtett intézkedéseket.

(2) A végreható ügynökség az általa lefolytatott helyszíni ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet tájékoztatásul megküldi

a program operátor részére.

(3) Az elvégzett helyszíni ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet a hitelesítést végzõ szerv a hitelesítési jelentés

mellékleteként megküldi az igazoló hatóság részére.

25. Közbeszerzések ellenõrzése

73. § (1) Azok a kedvezményezettek és támogatást igénylõk, akik a Kbt. szerint ajánlatkérõnek minõsülnek vagy a finanszírozási

mechanizmusok keretében legalább 50%-os mértékû támogatásban részesülnek, kötelesek a Kbt. vonatkozó

szabályai, illetve ezen alcím rendelkezései szerint eljárni.

(2) Nem kormányzati szervezetek az (1) bekezdést csak akkor kötelesek alkalmazni, ha

a) a Kbt. szerint ajánlatkérõnek minõsülnek, vagy

b) a Kbt. szerint nem minõsülnek ajánlatkérõnek, de beszerzésük a Kbt. szerinti uniós értékhatárt meghaladja.

(3) A kedvezményezett a támogatói döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõen, illetve, ha támogatást igénylõként

a támogatói döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét megelõzõen a pályázatában szereplõ, támogatás

igénybevételével megvalósítani kívánt tevékenységhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárást folytat le, ezen alcím

rendelkezései szerint köteles eljárni.

(4) Ezen alcím szerinti közbeszerzési eljárások lefolytatásáért és a Kbt. szerinti dokumentálásáért – a központosított

közbeszerzés kivételével – a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett felel. Ha a támogatás felhasználására

központosított közbeszerzési eljárás alapján kerül sor, a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett felelõs az

eljárás során a pályázat, illetve a támogatási szerzõdés és a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint

a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendelet szerinti keretmegállapodáson alapuló
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egyedi szerzõdés összhangjának megteremtéséért, továbbá a támogatás felhasználásának ellenõrzése során az eljárás

dokumentumainak rendelkezésre bocsátásáért.

(5) Ha a kedvezményezett az ezen alcímben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelõen teljesíti, és a felelõssége

szabálytalansági eljárás keretében megállapításra kerül, a támogatási szerzõdés szerinti támogatás egy része vagy

egésze visszavonható.

74. § A Kbt. szerinti uniós értékhatárt, illetve építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem

érõ értékû közbeszerzési eljárás során a kedvezményezett a 75. § szerint köteles eljárni. Az uniós értékhatárt, illetve

építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési

eljárás esetében a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a 76–78. § szerint köteles eljárni.

75. § (1) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményérõl, eredménytelenségérõl, az ajánlattevõ kizárásáról,

a szerzõdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné

nyilvánításáról, valamint ezek részteles indokáról hozott döntésérõl a döntés meghozatalát követõ napon, de

legkésõbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejûleg értesíti a hitelesítést végzõ

szervet.

(2) A kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követõ 3 napon belül megküldi

a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot – jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési

Döntõbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is – a hitelesítést végzõ szerv részére.

(3) A hitelesítést végzõ szerv a benyújtott dokumentumok alapján utóellenõrzést folytat le. A hitelesítést végzõ szerv

a dokumentumok beérkezését követõ 7 napon belül az ellenõrzés eredményérõl a kedvezményezettet értesíti. A fenti

határidõn belül a hitelesítést végzõ szerv a kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A hitelesítést végzõ szerv

az ellenõrzés eredményétõl függõen szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.

(4) Ha a támogatást igénylõ a támogatói döntést megelõzõen folytat le a Kbt. szerinti uniós értékhatárt, illetve építési

beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érõ értékû közbeszerzési eljárást, úgy

a hitelesítést végzõ szerv az (1)–(3) bekezdés szerinti utóellenõrzést a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen

végzi el.

(5) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a szerzõdés-módosítást, valamint az azt alátámasztó valamennyi

dokumentumot a szerzõdés-módosítást követõ 7 napon belül utóellenõrzés céljából megküldi a hitelesítést végzõ

szerv részére. A hitelesítést végzõ szerv a dokumentumok beérkezését követõ 7 napon belül elvégzi azok ellenõrzést.

76. § (1) A támogatást igénylõ és a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelõzõen a közbeszerzési eljárás

dokumentumait minõségellenõrzés céljából megküldi a hitelesítést végzõ szerv részére.

(2) A hitelesítést végzõ szerv a közbeszerzési eljárás dokumentumainak beérkezésétõl számított 7 napon belül elvégzi

a közbeszerzési eljárás dokumentumainak minõségellenõrzését és az errõl készített minõségellenõrzési jelentését

a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett részére megküldi. A hitelesítést végzõ szerv a határidõt – az indokok

megjelölésével egyidejûleg – legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a minõségellenõrzési jelentés alapján a közbeszerzési eljárás

módosított dokumentumait – a minõségellenõrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes

írásbeli indokolással együtt – a minõségellenõrzési jelentés közlésétõl számított 5 napon belül a hitelesítést végzõ

szerv részére megküldi.

(4) A hitelesítést végzõ szerv a módosított közbeszerzési eljárás dokumentumainak beérkezését követõ 5 napon belül

közbeszerzési minõségellenõrzési tanúsítványt állít ki és errõl tájékoztatja a támogatást igénylõt, illetve

a kedvezményezettet.

(5) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás dokumentumait a közbeszerzési

minõségellenõrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti.

(6) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett – figyelemmel a 73. § (4) bekezdésében foglaltakra is –

a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha a hitelesítést végzõ szerv a közbeszerzési

dokumentumokat ellenõrizte és errõl a (4) bekezdés szerinti minõségellenõrzési tanúsítványt állított ki.

(7) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az eljárás megindításával egyidejûleg az eljárást megindító végleges

dokumentumot a hitelesítést végzõ szerv részére megküldi. A hitelesítést végzõ szerv egyet nem értése esetén dönt

a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésérõl.
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77. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás idõpontjáról legalább 15 nappal

korábban tájékoztatja a hitelesítést végzõ szervet. A hitelesítést végzõ szerv a közbeszerzési eljárásba – a támogatást

igénylõ, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján – megfigyelõt jelöl, errõl a támogatást igénylõt, illetve

a kedvezményezettet egyidejûleg értesíti.

(2) A megfigyelõ az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás

iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a megfigyelõt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi

eljárási cselekményrõl megfelelõ idõben írásban tájékoztatja, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat,

különösen a felvett jegyzõkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat

esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérõi döntéseket, döntési

javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelõ részére haladéktalanul megküldi.

(4) A hitelesítést végzõ szerv az írásbeli összegezés megküldését megelõzõen, több szakaszból álló eljárás esetén

valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában – a (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ 15 napon

belül – közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylõ, illetve

a kedvezményezett részére.

(5) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha

a hitelesítést végzõ szerv az eljárás lefolytatását ellenõrizte és errõl közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési

javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást

lezáró döntését.

78. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az uniós értékhatárt, illetve építési beruházás, építési koncesszió

esetén a háromszázmillió forintot elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés

módosításával kapcsolatban – a módosítást megelõzõen – a hitelesítést végzõ szerv írásbeli véleményét kéri.

A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a szerzõdést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az

indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, valamint a módosítás mûszaki-szakmai szempontú

indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot a hitelesítést végzõ szerv részére megküldi.

A hitelesítést végzõ szerv a szerzõdés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.

(2) A hitelesítést végzõ szerv a szerzõdés módosításával kapcsolatos véleményét a szerzõdés módosításával kapcsolatban

benyújtott kérelem beérkezésétõl számított 7 napon belül megküldi a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett

részére.

(3) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított dokumentumokat – egyet nem

értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – a vélemény kézhezvételét követõ 7 napon belül megküldi

a hitelesítést végzõ szerv részére.

(4) A hitelesítést végzõ szerv a további észrevételeirõl a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett (3) bekezdés

szerinti válaszának beérkezésétõl számított 7 napon belül tájékoztatja a támogatást igénylõt, illetve

a kedvezményezettet.

(5) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a módosított szerzõdést a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás

kézhezvételét követõ 5 napon belül megküldi a hitelesítést végzõ szerv részére. A hitelesítést végzõ szerv egyet nem

értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésérõl.

79. § A hitelesítést végzõ szerv számára meghatározott határidõbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás

tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ, jogorvoslati, illetve

szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének idõtartama.

V. FEJEZET
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

26. A költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok

80. § (1) A finanszírozási mechanizmusok támogatásait az NFÜ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) elõírásaival összhangban tervezi meg.
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(2) A finanszírozási mechanizmusok támogatásaival összefüggésben tervezett donor hozzájárulást és a kapcsolódó

nemzeti társfinanszírozást ugyanazon az elõirányzaton kell megjeleníteni.

(3) Az elõirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni

a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programidõszak kötelezettségvállalási

keret-elõirányzataira vonatkozó adatait és – az elmúlt év tényleges kifizetéseinek a várható teljesítés és

a finanszírozási mechanizmusok lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó – kifizetési elõrejelzését,

b) a donor országok által elfogadott programokat, és

c) a donor hozzájárulás egyéb tételeit, így a technikai segítségnyújtás keretét és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti

alapját.

(4) A finanszírozási mechanizmusok támogatásával megvalósuló program nemzeti társfinanszírozási kötelezettségét

kiemelten kell kezelni, amely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott

kereten túl pótlólagos finanszírozási igényt.

(5) A donor országokkal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós

tartalékként történõ költségvetési tervezése az NFÜ feladata a tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény

elõírásaival összhangban.

27. A támogatások fogadására és kifizetésére szolgáló pénzforgalmi számlák

81. § (1) A donor országoktól érkezõ elõlegek, idõközi kifizetések és a záró egyenleg-kifizetés fogadására az igazoló hatóság

finanszírozási mechanizmusonként forint pénzforgalmi számlákat nyit a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:

kincstár), melyek felett az igazoló hatóság rendelkezik.

(2) A pénzforgalmi számlák vezetésével kapcsolatban felmerült költség elszámolása a központi költségvetésbõl történik.

(3) A pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultságot az igazoló hatóság által bejelentett két személy együttes

aláírásával lehet gyakorolni.

82. § (1) Az NFÜ gondoskodik a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási

keretszámlák megnyitásáról a kincstárban, mely felett az NFÜ rendelkezik.

(2) A finanszírozási mechanizmusokhoz kapcsolódó nemzeti társfinanszírozást az NFÜ biztosítja a kincstárban megnyitott

fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán keresztül.

(3) Kizárólag az elõirányzat-felhasználási keretszámla használható a jóváhagyott kifizetés-igénylés alapján

a kedvezményezettet megilletõ – a donor hozzájárulásból és a nemzeti társfinanszírozásból álló – támogatás

összegének a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére történõ folyósítására, a kedvezményezett

részére folyósítandó elõleg, illetve elõfinanszírozás kifizetésére és a kedvezményezett által bármilyen jogcímen

történõ visszafizetés fogadására.

(4) Az elõirányzat-felhasználási keretszámláról indított átutaláshoz az átutalási megbízást minden esetben az informatikai

rendszerben kell kiállítani. Az informatikai rendszerben kiállított átutalási megbízást az NFÜ elektronikus formában

adja át pénzügyi teljesítésre a kincstárnak. Ha az informatikai rendszer mûködésének hiánya miatt az utalás papír

alapon történik, gondoskodni kell az adatok informatikai rendszerben történõ utólagos rögzítésérõl.

28. A támogatás folyósítása

83. § (1) A támogatás folyósítására utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással kerül sor.

(2) Szállítói finanszírozásra csak azt követõen kerülhet sor, ha a kedvezményezettet terhelõ számlán szereplõ, elszámolni

kívánt összegre esõ önerõ kifizetése igazolható módon megtörtént.

(3) A kifizetés-igénylés benyújtásának ütemezésével és a benyújtás feltételeivel kapcsolatos elõírásokat, valamint az

engedményezés bejelentésének szabályait a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerzõdés tartalmazza.

(4) Az engedményes részére történõ folyósítás feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerzõdés a hitelesítést

végzõ szerv rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerzõdésnek a hitelesítést végzõ szerv részére

történõ benyújtásáért a kedvezményezett felelõs. A hitelesítést végzõ szerv köteles az engedményezésekrõl

naprakész nyilvántartást vezetni.

84. § (1) Támogatási elõleg az Ávr.-ben meghatározott mértékben azon projektelemekre vehetõ igénybe, amelyekre

utófinanszírozást választott a kedvezményezett.
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(2) A szállítói finanszírozású projektelemekre elõleg akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra

jogosult államháztartási szerv és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt

valamely feltétel teljesül.

(3) A támogatási elõleggel való elszámolás módjáról a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

(4) Ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerzõdés lehetõvé teszi, a kedvezményezett részére elõfinanszírozás

nyújtható. Az elõfinanszírozással történõ elszámolás módjáról a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

85. § (1) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban vagy euróban kell megállapítani.

(2) Forint alapú támogatási szerzõdés esetén a kedvezményezett köteles az eltérõ pénznemben felmerült költséget

a pénzügyi teljesítés idõpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által meghatározott

árfolyamon forintra átszámítani.

(3) Forint alapú támogatási szerzõdés esetén a kedvezményezett köteles az MNB által nem jegyzett pénznemben

felmerült költséget a pénzügyi teljesítés idõpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett

középárfolyamon euróra átváltani, majd azt a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell forintra váltani.

(4) Euró alapú támogatási szerzõdés esetén a kedvezményezett köteles az eltérõ pénznemben felmerült költséget

a pénzügyi teljesítés idõpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra

átváltani.

(5) Szállítói finanszírozás forint alapú támogatási szerzõdés esetén csak forintban kiállított számla, euró alapú támogatási

szerzõdés esetén csak euróban kiállított számla esetén vehetõ igénybe. Ebben az esetben átszámítás nélkül, a számla

szerinti pénznemben kerül folyósításra a támogatás a szállító részére.

86. § (1) Támogatás – az elõleget és az elõfinanszírozást kivéve – kizárólag a kedvezményezett által benyújtott, a hitelesítést

végzõ szerv által jóváhagyott kifizetés-igénylés alapján folyósítható.

(2) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell

a) a záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatát, továbbá a számlák – szállítói finanszírozás esetén a számlán

szereplõ, elszámolni kívánt összegre esõ önerõ – kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok

másolatát, vagy

b) az a) pont szerinti dokumentumokat helyettesítõ, a hitelesítést végzõ szerv által meghatározott formátumú

számla- vagy költségösszesítõt.

(3) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek a (2) bekezdés szerinti dokumentumok mellett be kell nyújtania

legalább

a) a pénzügyi beszámolóban szereplõ, elszámolni kívánt költségek szöveges indoklását,

b) engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerzõdést, és

c) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat.

(4) A kedvezményezett a kifizetés-igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifizetés-igényléshez kapcsolódó

elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekttel összefüggésben

merültek fel.

(5) Partnerségi projekt esetén a projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés-igénylés a projekt partnerek

által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza. A donor projekt partner

esetében az e §-ban foglaltaknak való megfelelést a donor projekt partner által megbízott független könyvvizsgáló

által kiállított jelentés tartalmazza. A jelentésben a könyvvizsgáló nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban szereplõ

költségek a szabályzatokkal és a donor projekt partner székhelye szerinti ország jogszabályaival és számviteli

szabályaival, valamint a pályázati felhívással összhangban vannak.

(6) A kifizetés igénylése elektronikusan történik. Ha a támogatási szerzõdés elõírja, a kifizetés-igénylést – részben vagy

egészben – papír alapon is szükséges benyújtani. A kétféle módon benyújtott kifizetés-igénylésben mutatkozó eltérés

esetén a papír alapú és aláírt kifizetés-igénylés tekintendõ hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus

kifizetés-igénylés egyezõségérõl a kedvezményezett köteles gondoskodni.

(7) Ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés arra lehetõséget biztosít, úgy az egyes költségek a támogatási

szerzõdésben meghatározott mértékig – a kettõs finanszírozás lehetõségének kizárása mellett – átalány alapon is

elszámolhatóak.

(8) A kedvezményezett a kifizetés-igénylésében szereplõ költségek alapját képezõ eredeti számlát köteles záradékolni oly

módon, hogy azon feltünteti a projekt azonosító számát és azt, hogy a számla „EGT/Norvég FM 2009–2014 támogatás

elszámolására benyújtásra került”.
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(9) Ha a kifizetés-igénylés hiányos vagy hibás, a hitelesítést végzõ szerv a beérkezéstõl számított 15 napon belül,

legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével, az adott igénylésben szereplõ valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével

hiánypótlásra és a hiba javítására hívja fel a kedvezményezettet. Ha a hiánypótlására és a hiba javítására a határidõn

belül nem kerül sor, a kifizetés-igénylés érintett részét el kell utasítani. Az adott kifizetés-igénylés esetében további

hiánypótlásnak nincs helye, az elutasított költségtételt a kedvezményezett a soron következõ kifizetés-igénylésében

szerepeltetheti.

87. § (1) A hitelesítést végzõ szerv a kifizetés-igénylés 65. § szerinti ellenõrzését követõen – támogatási elõleg és

elõfinanszírozás esetén a kedvezményezett arra való jogosultságának ellenõrzését követõen – kifizetési

dokumentációt állít össze, mely az informatikai rendszerben rögzített és ki nem fizetett, támogatásra jogosult számlák

vagy egyéb bizonylatok összesítését jelenti. A kifizetési dokumentációt a támogató a kézhezvételt követõ 5 napon

belül jóváhagyja.

(2) A támogató által jóváhagyott kifizetési dokumentáció beérkezését követõ 7 napon belül az NFÜ intézkedik

a jóváhagyott támogatási összeg elõirányzat-felhasználási keretszámláról a kedvezményezett, a szállító vagy az

engedményes számlájára történõ folyósításról.

(3) A támogatás folyósítását csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha

a) a megelõzõ munkafázisok megtörténtek,

b) a kedvezményezett köztartozásmentes,

c) az informatikai rendszer mûködése esetén az adatok az informatikai rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra

kerültek,

d) a kedvezményezett részére a támogatás folyósítása nincs felfüggesztve, és

e) a kapcsolódó donor hozzájárulás rendezését az igazoló hatóság a finanszírozási mechanizmus pénzforgalmi

számláin történõ rendelkezésre állása esetén még a folyósítás évében az e rendeletben meghatározott határidõk

figyelembevételével teljesíteni tudja.

(4) Ha a megvalósítás nyomon követése vagy a folyamatba épített ellenõrzése során nem merült fel olyan körülmény,

amely miatt a támogatás folyósítását fel kellene függeszteni, úgy a támogatást a kifizetés-igénylés beérkezésétõl

számított 30 napon belül folyósítani kell. A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett idõtartam, az elõre

nem tervezett, elõre nem látható ok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenõrzés, a szabálytalansági gyanú

kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és az év eleji elõirányzat nyitási folyamatok – az NFÜ

honlapján közlemény formájában közzétett – idõtartama e határidõbe nem számítanak bele.

(5) Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt e rendelet vagy más jogszabály

elõírja, illetve ha a támogatási szerzõdés megkötését követõen a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz vagy

a támogató olyan körülményrõl szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerzõdéstõl történõ

elállást teheti szükségessé. A támogatás folyósításának felfüggesztésérõl és annak okáról a kedvezményezettet soron

kívül tájékoztatni kell.

29. Elszámolás a donor országokkal

88. § (1) Az igazoló hatóság a donor országok által meghatározott módon, euróban nyújtja be elszámolását a Finanszírozási

Mechanizmus Iroda részére.

(2) A Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére benyújtott közbensõ és záró pénzügyi jelentés csak olyan költségeket

tartalmazhat, amelyeket kifizettek, az informatikai rendszerben rögzítettek és a hitelesítés keretében jóváhagyásra

kerültek.

89. § (1) Az egyes programok tekintetében a program operátor, a technikai segítségnyújtás, valamint a kétoldalú kapcsolatok

nemzeti alapja tekintetében a nemzeti kapcsolattartó a hitelesítést végzõ szervek által a nemzeti társfinanszírozás és a

donor hozzájárulás felhasználása, valamint a várható jövõbeni kifizetések tekintetében szolgáltatott adatai alapján

finanszírozási mechanizmusok szerint, illetve programonként összeállítja a közbensõ pénzügyi beszámolókat.

A közbensõ pénzügyi beszámolók a naptári év szerinti négyhavi elszámolási idõszakokat fednek le.

(2) A program operátor, valamint a nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés szerint összeállított közbensõ pénzügyi

beszámolókat évente, az elõzõ év szeptember 1. és december 31. közötti elszámolási idõszak vonatkozásában február

15-ig, a tárgyév január 1. és április 30. közötti elszámolási idõszak vonatkozásában június 15-ig és a tárgyév május 1. és

augusztus 31. közötti elszámolási idõszak vonatkozásában október 15-ig megküldi az igazoló hatóság részére.
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(3) Az igazoló hatóság minden év március 15-ig, július 15-ig, valamint november 15-ig megküldi az ellenõrzött és igazolt

közbensõ pénzügyi beszámolót a Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére.

90. § (1) A program operátor a záró pénzügyi jelentést a végrehajtó ügynökség által szolgáltatott adatok alapján, a záró

program jelentés részeként, a program keretében támogatott utolsóként lezáruló projekt befejezésének napját

követõ három hónapon belül, de legkésõbb 2017. február 15-ig köteles megküldeni az igazoló hatóság részére.

A technikai segítségnyújtás, illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a záró pénzügyi jelentést

tartalmazó záró program jelentést a nemzeti kapcsolattartó 2017. december 31-ig köteles megküldeni az igazoló

hatóság részére.

(2) A záró pénzügyi jelentés tartalmazza a program záró egyenlegét. A záró egyenleg a program keretében felmerült

összes elszámolható költség, csökkentve a program részére már korábban folyósított donor hozzájárulás, a más

forrásból nyújtott társfinanszírozás, a keletkezett kamatbevétel, a kedvezményezettektõl visszavont, fel nem használt,

és a donor országok részére vissza nem fizetett támogatás összegével.

(3) Az igazoló hatóság az ellenõrzött és igazolt záró pénzügyi jelentést tartalmazó záró program jelentést a program

keretében támogatott utolsó projekt lezárását követõ 3 hónapon belül, de legkésõbb 2017. április 30-ig, technikai

segítségnyújtás, illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében 2018. március 15-ig köteles megküldeni

a Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére. Ha a program záró egyenlege alapján a donor országok részére

visszafizetési kötelezettség áll fenn, akkor azt az igazoló hatóság a záró pénzügyi jelentés megküldésével egyidejûleg

visszafizeti a Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére.

91. § Az igazoló hatóság köteles a program operátor, illetve a nemzeti kapcsolattartó által benyújtott kifizetési ütemezések

figyelembevételével a tárgyévre és az azt követõ évre vonatkozó kifizetési elõrejelzéseket programonként február

20-ig, május 20-ig, szeptember 20-ig és december 10-ig megküldeni a Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére.

92. § A donor országokkal történõ elszámolás e cím szerinti feladatait a DoRIS alkalmazásával kell ellátni. Ha a DoRIS nem áll

rendelkezésre, úgy a feladatokat a donor országok által meghatározott elektronikus formanyomtatványok

segítségével kell teljesíteni.

30. Donor hozzájárulás rendezése

93. § (1) Az igazoló hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére már

kifizetett támogatás donor hozzájárulási részét átutalja az NFÜ kezelésében lévõ fejezeti kezelésû

elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

(2) Az elszámolást az informatikai rendszer alkalmazásával az igazoló hatóság készíti el. Ha az informatikai rendszer

mûködésének hiánya miatt az elszámolás papír alapon történik, gondoskodni kell az adatok informatikai rendszerben

történõ utólagos rögzítésérõl .

(3) A kifizetett támogatásnak a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére történõ folyósítását követõen

az igazoló hatóság utólagosan elszámolja a donor hozzájárulás összegét és, ha a finanszírozási mechanizmusok

rendelkezésre álló forrásai lehetõvé teszik, ezen elszámolás jóváhagyását követõ 5 napon belül átutalja az esedékes

donor hozzájárulást a vonatkozó finanszírozási mechanizmus pénzforgalmi számlájáról a fejezeti kezelésû

elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

(4) Az igazoló hatóság nem számolhatja el azon támogatási összeg donor hozzájárulás részét, amely olyan költséget

tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, illetve amelyre vonatkozóan

a szabálytalanságot állapítottak meg.

31. A költségigazolási tevékenységek rendje – az igazolás

94. § (1) Az igazoló hatóság a folyósított támogatások, valamint a program szintû szerveknél, illetve nemzeti szintû szerveknél

felmerült, hitelesített költségek alapján igazolja a közbensõ pénzügyi jelentéseket és jóváhagyás céljából megküldi

a Finanszírozási Mechanizmus Iroda részére.

(2) Az igazoló hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyõzõdik arról, hogy

a) az elszámolható költségekrõl szóló összesítõ megfelel az alátámasztó dokumentumoknak,

b) az alátámasztó dokumentumok vizsgálata megtörtént, azok valósak, helyesek és pontosak,
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c) az elszámolható költségekrõl szóló összesítõ az általánosan elfogadott számviteli elveknek és módszereknek

megfelelõ nyilvántartáson alapul,

d) az elszámolható költségekrõl szóló összesítõben feltüntetett költségek megfelelnek a szabályzatok

elszámolhatósági követelményeinek,

e) az elszámolható költségekrõl szóló összesítõben feltüntetett költségek a program megállapodással összhangban

a programvégrehajtás során merültek fel,

f) az ellenõrzési nyomvonal létezik,

g) a nemzeti társfinanszírozás kifizetése megtörtént.

(3) Az igazoló hatóság a pénzügyi jelentés igazolásának alátámasztásához kapcsolódó kiegészítõ információt kérhet,

amelyet a hitelesítést végzõ szerv, illetve a támogató köteles haladéktalanul az igazoló hatóság rendelkezésére

bocsátani.

(4) Az igazoló hatóság a pénzügyi jelentés igazolásának alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet vagy

tényfeltáró látogatást tehet a hitelesítést végzõ szervnél, illetve a támogatónál, melynek kezdeményezésérõl köteles

az érintett szervezetet elõzetesen tájékoztatni.

(5) A hitelesítést végzõ szerv, illetve a támogató köteles hozzáférést biztosítani az igazoló hatóság által írásban

felhatalmazott személyek részére az elektronikus és papír alapon rendelkezésre álló, az igazoláshoz kapcsolódó

dokumentumokhoz és adatokhoz.

95. § A nemzeti kapcsolattartó a költségigazolási tevékenység támogatása érdekében tájékoztatásul továbbítja az igazoló

hatóság részére

a) az irányítási és kontrollrendszerek leírását,

b) a hitelesítést végzõ szerv és a támogató mûködési kézikönyveit azok mellékleteivel,

c) az ellenõrzési nyomvonalakat, és

d) a donor országok a)–c) pontra vonatkozó ajánlásait.

32. A költségigazolási tevékenységek rendje – a hitelesítési jelentés

96. § (1) A hitelesítést végzõ szerv az igazoló hatóság által meghatározott formátumú és tartalmú hitelesítési jelentést állít ki.

A program operátor, illetve a nemzeti kapcsolattartó a hitelesítést végzõ szerv által kiállított hitelesítési jelentés

tartalmát szükség esetén kiegészítheti. A hitelesítést végzõ szerv a hitelesítési jelentést minden év február 15-ig, június

15-ig és október 15-ig a program operátoron, illetve a nemzeti kapcsolattartón keresztül megküldi az igazoló hatóság

részére.

(2) A hitelesítési jelentés megküldésének elmulasztása, hiányos tartalommal történõ megküldése vagy az irányítási és

kontrollrendszerre vonatkozó kiegészítõ információ igénye esetén az igazoló hatóság a közbensõ, illetve záró

pénzügyi jelentés igazolását felfüggesztheti.

(3) A nemzeti kapcsolattartó jogosult ellenõrzést végezni a program operátornál és a végrehajtó ügynökségnél. Ezen

ellenõrzések eredményérõl a nemzeti kapcsolattartó rendszeresen tájékoztatja az igazoló hatóságot.

VI. FEJEZET
A VÉGREHAJTÁS NYOMON KÖVETÉSE

33. A program szintû elõrehaladás nyomon követése

97. § (1) A program operátor éves program jelentést készít, mely tartalmazza

a) a program végrehajtásának elõrehaladását, tekintettel a program megállapodásban meghatározottakra, az elõzõ

évi program jelentésben foglalt tervekre, valamint a várható eredmények megvalósulására,

b) a program hozzájárulását az átfogó, illetve a program terület tekintetében kitûzött, az együttmûködési

megállapodásokban meghatározott célokhoz,

c) a program végrehajtása során észlelt kockázatokat és kihívásokat, a kockázatkezelést szolgáló intézkedésekben és

a pénzügyi tervekben bekövetkezett bármely változást, és

d) a feltárt szabálytalanságok és a megtett intézkedések összegzését.

(2) Az éves program jelentést naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni, angol nyelven. A program jelentés elkészítéséhez

a végrehajtó ügynökség köteles a program operátor által kért adatokat rendelkezésre bocsátani.
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(3) A program operátor köteles az éves program jelentést a nemzeti kapcsolattartó részére minden év január 31-ig

megküldeni. A nemzeti kapcsolattartó az éves program jelentéssel összefüggésben február 10-ig írásban észrevételt

tehet. A nemzeti kapcsolattartó a program jelentésben foglaltakat a stratégiai jelentés elkészítéséhez felhasználhatja.

(4) A program operátor köteles az éves program jelentést február 15-ig megküldeni a donor országok részére.

(5) Ha egy program donor országok általi jóváhagyása az elsõ félévben történik meg, úgy az elsõ éves program jelentést

a következõ évben kell benyújtani. Ha egy program donor országok általi jóváhagyása a második félévben történik

meg, úgy az elsõ éves program jelentést a jóváhagyást követõ második évben kell benyújtani.

98. § (1) A program operátor záró program jelentést készít, melyben

a) átfogó értékelést ad a program végrehajtásáról, beleértve a programdokumentumban megfogalmazott

tervekkel való összevetést és a levont tanulságokat,

b) átfogó értékelést ad a program hozzájárulásáról az átfogó, illetve a program terület tekintetében kitûzött, az

együttmûködési megállapodásokban meghatározott célokhoz,

c) összegzést ad a feltárt szabálytalanságokról és a megtett intézkedésekrõl,

d) információt szolgáltat a pénzügyi tervek teljesülésérõl, illetve azok módosításának szükségességérõl, és

e) pénzügyi adatot szolgáltat, beleértve a záró egyenleg kiszámítását.

(2) A záró program jelentést a donor országok részére az igazoló hatóság továbbítja a 90. § szerint.

99. § A technikai segítségnyújtás és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében az éves program jelentés

elkészítéséért és a donor országok részére történõ benyújtásáért, valamint a záró program jelentés elkészítéséért és az

igazoló hatóság részére 2017. december 31-ig történõ benyújtásáért a nemzeti kapcsolattartó felelõs. A záró program

jelentés donor országok részére történõ továbbításáért az igazoló hatóság felelõs.

34. A nemzeti szintû elõrehaladás nyomon követése

100. § (1) A nemzeti kapcsolattartó a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásáról évente stratégiai jelentést készít, mely

tartalmazza a következõket:

a) a finanszírozási mechanizmusok támogatásainak a társadalmi és gazdasági egyenlõtlenségek csökkentéséhez

való hozzájárulásának értékelését,

b) a finanszírozási mechanizmusok támogatásainak a donor országok és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok

erõsítéséhez való hozzájárulásának értékelését,

c) a nemzeti szintû irányítási és kontroll rendszer hatékonyságának és eredményességének értékelését,

d) az együttmûködési megállapodásokban meghatározott programok tervezésének és végrehajtásának

elõrehaladásával kapcsolatos tájékoztatást, ideértve a pénzügyi adatokat is,

e) az elvégzett ellenõrzések, felülvizsgálatok és értékelések eredményeit, valamint a következõ jelentési idõszakban

tervezett ellenõrzések, felülvizsgálatok és értékelések bemutatását,

f) az elvégzett monitoring tevékenység eredményeit és a következõ jelentéstételi idõszakra vonatkozó monitoring

tervet,

g) a programok tényleges eredményeit és az egyes programok célkitûzései tekintetében elért elõrehaladás

értékelését,

h) a kommunikációs stratégia végrehajtásának értékelését,

i) a feltárt szabálytalanságokról és a megtett intézkedésekrõl szóló összegzést, és

j) a beérkezett kifogások összegzését.

(2) A stratégiai jelentést naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni, angol nyelven. A stratégiai jelentés elkészítéséhez

a végrehajtó ügynökség, a program operátor és az igazoló hatóság köteles a nemzeti kapcsolattartó által kért adatokat

rendelkezésre bocsátani.

(3) A nemzeti kapcsolattartó köteles a stratégiai jelentést évente, legkésõbb március 31-ig benyújtani a donor országok

részére. A záró stratégiai jelentést az utolsó program záró jelentés donor országok általi jóváhagyását követõ hat

hónapon belül, de legkésõbb 2017. október 31-ig kell benyújtani.

(4) A nemzeti kapcsolattartó a stratégiai jelentést megküldi a monitoring bizottság tagjai részére. A stratégiai jelentést

a monitoring bizottság tagjai monitoring bizottsági ülés keretében vitatják meg. A monitoring bizottság stratégiai

jelentéssel kapcsolatos véleményét a monitoring bizottság képviselõje az éves ülésen ismerteti.
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(5) A stratégiai jelentés az éves ülés tárgyalásainak alapját képezi, annak jóváhagyásáról a donor országok az ülés

keretében döntenek.

101. § (1) A nemzeti kapcsolattartó a donor országok részvételével éves ülést szervez.

(2) Az éves ülés keretében a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó felülvizsgálják a megelõzõ jelentési idõszakban

elért elõrehaladást és meghatározzák a szükséges intézkedéseket.

(3) Az éves ülésre az ellenõrzési hatóság, az igazoló hatóság, a monitoring bizottság, a program operátorok, a végrehajtó

ügynökség és a budapesti norvég nagykövetség képviselõit meg kell hívni. A program partnerek megfigyelõként

vehetnek részt az ülésen.

(4) Az éves ülés napirendjének tervezetét a nemzeti kapcsolattartó készíti el a stratégiai jelentés tartalmának

figyelembevételével. A napirend tervezetét a stratégiai jelentés megküldésével egyidejûleg kell a donor országok

részére megküldeni. Az ülés napirendjét a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó legalább egy héttel az éves ülést

megelõzõen köteles véglegesíteni.

(5) Az éves ülésen hozott döntéseket jegyzõkönyvbe kell foglalni, melyet a nemzeti kapcsolattartó készít el.

A jegyzõkönyv a napirendet követve tartalmazza az ülésen tett fõbb megállapításokat, valamint a meghatározott

intézkedéseket és feladatokat.

(6) Az éves ülés keretében jóváhagyott stratégiai jelentést, valamint a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó által

jóváhagyott tartalmú jegyzõkönyvet az éves ülést követõ 30 napon belül közzé kell tenni a nemzeti kapcsolattartó

honlapján az ellenõrzési tervet tartalmazó melléklet nélkül.

VII. FEJEZET
AZ ELLENÕRZÉSEK RENDJE

35. Az ellenõrzések végrehajtásának általános szabályai

102. § Az NFÜ, az igazoló hatóság és a program szintû szervek belsõ ellenõrzését biztosítani kell, melynek tekintetében az

Áht. és a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló kormányrendelet elõírásait kell

alkalmazni.

103. § Az ellenõrzési hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a lebonyolítás során beérkezett, illetve keletkezett

dokumentumokhoz, valamint a finanszírozási mechanizmusok lebonyolítását támogató informatikai rendszerekben

tárolt adatokhoz.

104. § Az ellenõrzés során készített jelentésnek tartalmaznia kell az ellenõrzött idõszakra vonatkozóan az ellenõrzött

kiadások összegét évek, finanszírozási mechanizmusok, programok, valamint projektek szerinti bontásban.

105. § Az ellenõrzési hatóság ellenõrzéseit a nemzetközileg elfogadott ellenõrzési standardokkal összhangban köteles

lefolytatni.

36. Az ellenõrzések tervezése

106. § (1) Az ellenõrzési hatóság a program donor országok általi jóváhagyását követõ kilenc hónapon belül ellenõrzési

stratégiát nyújt be a donor országok részére. Az ellenõrzési stratégia magában foglalja az alkalmazandó módszertant,

az ellenõrzésre kerülõ projektek mintavételének módszerét és az ellenõrzések programozási idõszakban történõ

egyenletes megoszlását biztosító módszertant.

(2) Az ellenõrzési hatóság a donor országok részére megküldött ellenõrzési stratégiát tájékoztatásul megküldi az

államháztartásért felelõs miniszter és a nemzeti kapcsolattartó részére.

107. § (1) Az NFÜ, az igazoló hatóság és a program szintû szervek belsõ ellenõrzése köteles az éves ellenõrzési tervét a tárgyévet

megelõzõ év december 31-ig megküldeni az ellenõrzési hatóság részére.

(2) Az éves tervezéshez az ellenõrzési hatóság által igényelt további adatokat a nemzeti kapcsolattartó, illetve az igazoló

hatóság köteles az ellenõrzési hatóság rendelkezésére bocsátani.
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(3) Az ellenõrzési hatóság az ellenõrzési stratégiában meghatározott rendszerellenõrzések és a mintavételes ellenõrzések

végrehajtása érdekében köteles minden év február 28-ig éves ellenõrzési tervet készíteni, amelyet tájékoztatásul

megküld az államháztartásért felelõs miniszter és a nemzeti kapcsolattartó részére.

37. A rendszerellenõrzés

108. § (1) A nemzeti szintû irányítási és kontrollrendszer mûködésének értékelése során a nemzeti szintû szervek

rendszerellenõrzését kell végrehajtani.

(2) Az ellenõrzési hatóság a nemzeti szintû irányítási és kontrollrendszer mûködésérõl egy alkalommal, megfelelõségi

ellenõrzés keretében jelentést és véleményt készít, amelyet a nemzeti kapcsolattartó a nemzeti szintû irányítási és

kontrollrendszer leírásához mellékelve megküld a donor országok részére az együttmûködési megállapodás hatályba

lépését követõ egy éven belül, de legkésõbb az elsõ program jóváhagyása elõtt.

(3) A nemzeti kapcsolattartó a (2) bekezdés szerinti jelentés és vélemény kiadásához szükséges ellenõrzések elvégzése

érdekében az ellenõrzési hatóság rendelkezésére bocsátja a végleges rendszerleírást és az egyéb szükséges

dokumentumokat, információkat. Az ellenõrzési hatóság a végleges rendszerleírás kézhezvételétõl számított

1 hónapon belül elvégzi a szükséges ellenõrzéseket és elkészíti a jelentés és a vélemény tervezetét, amelyet megküld

a nemzeti kapcsolattartónak. Az ellenõrzési hatóság a nemzeti kapcsolattartó észrevételeinek figyelembevételével,

a jelentés és a vélemény tervezetének kiállítását követõ egy hónapon belül elkészíti a végleges jelentést és véleményt,

amelyet megküld a nemzeti kapcsolattartónak a donor országok részére történõ továbbítás céljából.

109. § (1) A program szintû irányítási és kontrollrendszer mûködésének értékelése során a program szintû szervek

rendszerellenõrzését kell végrehajtani.

(2) Az ellenõrzési hatóság a program szintû irányítási és kontrollrendszer mûködésérõl egy alkalommal, megfelelõségi

ellenõrzés keretében jelentést és véleményt készít, amelyet a nemzeti kapcsolattartó a programszintû irányítási és

kontrollrendszer leírással együtt megküld a donor országok részére az elsõ pénzügyi jelentés benyújtásától számított

hat hónapon belül.

(3) A nemzeti kapcsolattartó a (2) bekezdés szerinti jelentés és vélemény kiadásához szükséges ellenõrzések elvégzése

érdekében az ellenõrzési hatóság rendelkezésére bocsátja a végleges program szintû rendszerleírást és az egyéb

szükséges dokumentumokat, információkat. Az ellenõrzési hatóság a végleges rendszerleírás kézhezvételétõl

számított 3 hónapon belül elvégzi a szükséges ellenõrzéseket és elkészíti a jelentés és a vélemény tervezetét, amelyet

megküld a nemzeti kapcsolattartónak és a program operátornak. Az ellenõrzési hatóság a nemzeti kapcsolattartó és

a program operátor észrevételeinek figyelembevételével, a jelentés és a vélemény tervezetének kiállítását követõ egy

hónapon belül elkészíti a végleges jelentést és véleményt, amelyet megküld a nemzeti kapcsolattartónak a donor

országok részére történõ továbbítás céljából.

110. § Az ellenõrzési hatóság – a kialakított ellenõrzési stratégia alapján – programonként legalább egy ellenõrzést lefolytat

a programok végrehajtásának idõszaka során az irányítási és kontrollrendszerek hatékony mûködésének értékelése

érdekében.

38. A mintavételes ellenõrzés

111. § (1) Az ellenõrzési hatóság – a kialakított ellenõrzési stratégiában meghatározott mintavételi módszertan alapján – elvégzi

a projektek mintavételes ellenõrzését.

(2) Az ellenõrzési hatóság ellenõrzései keretében megállapított szabálytalanság esetén a nemzeti kapcsolattartó a 122. §

(3) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

39. Beszámolás és zárónyilatkozat

112. § (1) Az ellenõrzési hatóság minden év december 31-ig köteles benyújtani az irányítási és kontrollrendszerekrõl szóló éves

jelentést és véleményt a donor országok részére, valamint tájékoztatásul megküldeni az államháztartásért felelõs

miniszter, a nemzeti kapcsolattartó és az igazoló hatóság részére.

(2) Az éves jelentésnek tartalmaznia kell az elõzõ év július 1-je és a tárgyév június 30-a között elvégzett ellenõrzések

összesített eredményét.
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(3) A 2017. július 1-je után elvégzett ellenõrzésekre vonatkozó információkat a záró ellenõrzési jelentésben kell

feltüntetni.

(4) Az ellenõrzési hatóság elvégzi a zárónyilatkozat kibocsátásához szükséges ellenõrzéseket és legkésõbb 2017.

december 31-ig benyújtja a záró nyilatkozatot és az azt megalapozó záró ellenõrzési jelentést a donor országok

részére, valamint tájékoztatásul megküldi az államháztartásért felelõs miniszter, a nemzeti kapcsolattartó és az igazoló

hatóság részére.

40. Együttmûködés külsõ ellenõrzések során

113. § (1) A nemzeti szintû szervek és a program szintû szervek haladéktalanul tájékoztatják egymást a donor országok vagy

egyéb nemzetközi szervezetek által tervezett külsõ ellenõrzésekrõl. Az ellenõrzési hatóság tájékoztatja az

államháztartásért felelõs minisztert ezen tervezett külsõ ellenõrzésekrõl.

(2) Az ellenõrzött szerv köteles az (1) bekezdés szerinti külsõ ellenõrzés jelentéstervezetére készítendõ választ, az azzal

kapcsolatos tagállami álláspontot a nemzeti szintû szervekkel elõzetesen egyeztetni, valamint a jelentés tervezetét és

végleges változatát számukra a kézhezvételt követõ 7 napon belül megküldeni. Az ellenõrzési hatóság köteles

biztosítani az államháztartásért felelõs miniszter bevonását ezen egyeztetésbe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti külsõ ellenõrzésbõl eredõ, költségvetést és pénzügyi jelentést érintõ kötelezettségvállalást

vagy korrekciós folyamatot az igazoló hatósággal, az ellenõrzési hatósággal, valamint az államháztartásért felelõs

miniszterrel elõzetesen egyeztetni kell.

(4) Az ellenõrzési hatóság kapcsolatot tart a donor országok ellenõrzésért felelõs tisztviselõivel, kérésükre az elvégzett

ellenõrzésekrõl tájékoztatást adhat, illetve az ellenõrzések lefolytatásával kapcsolatban módszertani kérdést tehet fel.

VIII. FEJEZET
SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉS

41. A szabálytalanságkezelésre vonatkozó általános szabályok

114. § (1) Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a támogatási szerzõdés

megkötését követõen kerülhet sor.

(2) A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt

a) a kedvezményezett, a vele együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, akinek jogaira vagy

kötelezettségeire az eljárás eredménye kihatással lehet,

b) az a) pont alá tartozó személy vagy szervezet képviselõje, vagy olyan volt képviselõje, aki a szabálytalansági eljárás

tárgyát illetõen érintett volt,

c) az a) vagy a b) pont alá tartozó személynek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy volt

házastársa,

d) aki az érintett projektkiválasztási eljárásában, illetve a támogatói döntés elõkészítésében részt vett,

e) a d) pontban meghatározott személynek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy volt házastársa.

(3) A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet az eljárásában köteles törekedni arra, hogy a szabálytalansággal

érintett projekt célja megvalósuljon és lehetõség szerint a cél indokolatlanul ne sérüljön.

(4) Ha ugyanazon kedvezményezett vonatkozásában több szabálytalansági eljárás indul és azokban még nem született

döntés, az eljáró szervezet dönthet azok egyesítésérõl. Nem lehet a szabálytalansági eljárásokat egyesíteni, ha az a

szabálytalanság megállapítására vonatkozó döntést indokolatlanul késleltetné vagy a projekt céljainak

megvalósulását indokolatlanul veszélyeztetné.

(5) A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a szabálytalanságot a kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg

akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. A szabálytalanság

megállapításával összefüggésben megállapított intézkedések a kedvezményezettet terhelik.

(6) A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, amelyen a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetõje az eljárás

megindításáról döntött.

(7) A szabálytalansági eljárás az eljáró szervezet vezetõjének döntésével zárul.
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42. Szabálytalansági eljárás kezdeményezése

115. § A nemzeti kapcsolattartó és a program szintû szervek szabálytalanság-felelõst jelölnek ki. A szabálytalanság-felelõs

gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,

c) az informatikai rendszer szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történõ feltöltésérõl,

d) a nemzeti kapcsolattartóval, valamint a donor országok képviselõivel történõ együttmûködésrõl,

e) az igazoló hatósággal történõ együttmûködésrõl,

f) a szabálytalansági eljárás megindításával kapcsolatos döntési javaslatnak az õt kijelölõ szervezet vezetõje elé

terjesztésérõl,

g) a szabálytalansági eljárást lezáró döntésben meghatározott intézkedések nyomon követésérõl.

116. § (1) A nemzeti kapcsolattartó és a program szintû szerv azon tagja, aki a támogatási folyamat bármely szakaszában

szabálytalanság gyanúját észlelte, vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, a tudomásra jutástól számított 3 napon

belül írásban rögzíti a szabálytalanság gyanúját és azt haladéktalanul megküldi a szervezet

szabálytalanság-felelõsének. Ha a szabálytalansági gyanút az igazoló hatóság észleli, illetve, ha a szabálytalansági

gyanút bármely szerv tagja a program szintû szervek, illetve a nemzeti szintû szervek részére nyújtott támogatásokkal

összefüggésben észleli, úgy a tudomásra jutástól számított 3 napon belül írásban rögzíti a szabálytalanság gyanúját, és

azt haladéktalanul megküldi a nemzeti kapcsolattartó szabálytalanság-felelõsének.

(2) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági gyanú kézhezvételtõl számított 3 napon belül rögzíti azt az informatikai

rendszerben, és bejelenti a szervezet vezetõjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatás és a kapcsolódó

dokumentumok megküldésével, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellõzésére. A végrehajtó

ügynökség szabálytalanság-felelõse a bejelentést a program operátor vezetõjének küldi meg, ha az valamely program

keretében nyújtott támogatással függ össze, a nemzeti kapcsolattartó vezetõjének küldi meg, ha az a technikai

segítségnyújtás vagy a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja keretében nyújtott támogatással függ össze.

(3) A nemzeti kapcsolattartó és a program operátor vezetõje a bejelentés kézhezvételétõl számított 5 napon belül dönt

a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról. A program operátor vezetõje

döntésérõl tájékoztatja a nemzeti kapcsolattartó vezetõjét.

(4) A nemzeti kapcsolattartó és a program operátor vezetõje szabálytalansági eljárás mellõzésével állapíthat meg

szabálytalanságot, ha

a) a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot,

b) a kedvezményezett ellen felszámolási, végelszámolási vagy csõdeljárás indult,

c) a kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét, vagy

d) a szabálytalanság ténye még azelõtt került megállapításra, hogy a kedvezményezett részére bármilyen kifizetés

történt volna.

(5) Ha az ellenõrzési hatóság ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, úgy a szabálytalanság

tényérõl és az alkalmazandó jogkövetkezményekrõl értesíti a nemzeti kapcsolattartó vezetõjét. A nemzeti

kapcsolattartó vezetõje köteles gondoskodni az ellenõrzési hatóság által meghatározott jogkövetkezmények

végrehajtásáról.

43. Szabálytalansági eljárás lefolytatása

117. § (1) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról

a) a program operátor gondoskodik, ha a szabálytalansági gyanú bejelentésére a program operátornál került sor,

b) a nemzeti kapcsolattartó gondoskodik, ha a szabálytalansági gyanú bejelentésére a nemzeti kapcsolattartónál

került sor.

(2) A nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szabálytalansági eljárást a program operátor

vezetõjének és szabálytalanság-felelõsének írásbeli értesítése mellett az eljárás bármely szakaszában magához

vonhatja. A program operátor vezetõje köteles a szabálytalansági eljárás dokumentumait az értesítés kézhezvételétõl

számított 7 napon belül megküldeni a nemzeti kapcsolattartó részére.

(3) Ha a szabálytalansági eljárás lefolytatását a nemzeti kapcsolattartó magához vonta, a szabálytalansági eljárás kezdõ

napjának az eljárás dokumentumainak a nemzeti kapcsolattartóhoz történõ megérkezésének napját kell tekinteni.
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(4) A program operátor az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben dönthet a szabálytalansági eljárás lefolytatásának

végrehajtó ügynökségre történõ delegálásáról a végrehajtó ügynökség vezetõjének és szabálytalanság-felelõsének

írásbeli értesítése mellett.

(5) A nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben dönthet a szabálytalansági eljárás lefolytatásának

program operátorra vagy végrehajtó ügynökségre történõ delegálásáról a program operátor, illetve a végrehajtó

ügynökség vezetõjének és szabálytalanság-felelõsének írásbeli értesítése mellett.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a nemzeti kapcsolattartó függetlensége és pártatlansága nem

biztosítható, a nemzeti kapcsolattartó köteles gondoskodni a szabálytalansági eljárás NFÜ általi lefolytatásáról.

118. § (1) A szabálytalansági eljárás megindításával egyidejûleg az eljáró szervezet vezetõje kijelöli a szabálytalansági eljárás

vezetõjét. A szabálytalanság-felelõs köteles a szabálytalansági eljárás vezetõjével együttmûködni.

(2) A szabálytalansági eljárás megindításáról a szabálytalanság-felelõs az eljárás megindításától számított 8 napon belül

– a szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban tájékoztatja az érintett kedvezményezettet és felhívja, hogy

észrevételeit, valamint az azokat alátámasztó dokumentumokat a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8 napon

belül nyújtsa be.

(3) A szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági eljárás vezetõje betekinthet minden olyan dokumentumba, amely

a szabálytalansági gyanú megítéléséhez szükséges, a projekt megvalósítási helyszínén ellenõrzést végezhet és

lehetõsége van a kedvezményezett képviselõjének személyes meghallgatására. Közbeszerzési jogsértés gyanúja

esetén a szabálytalansági eljárást lefolytató szervezet vezetõje hivatalból eljárást indíthat a Közbeszerzési

Döntõbizottságnál.

(4) Ha felmerül annak a gyanúja, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben a kedvezményezett vagy

a kedvezményezett érdekkörébe esõ más személy, illetve szervezet bûncselekményt követett el, a szabálytalansági

eljárás során eljáró szervezet köteles a bûncselekmény gyanújának felmerülésétõl számított 8 napon belül feljelentést

tenni, illetve a feljelentéssel egyidejûleg tájékoztatni a nemzeti kapcsolattartót, az igazoló hatóságot és a donor

országokat.

119. § (1) A szabálytalansági eljárás során a döntést a szabálytalansági eljárás megindításától számított 45 napon belül kell

meghozni. A határidõ, annak eltelte elõtt indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható.

A határidõ meghosszabbításáról az érintett kedvezményezettet értesíteni kell.

(2) Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság elõzetes döntése szükséges vagy a szabálytalansági gyanú

különleges szakértelmet igénylõ elõzetes kérdés eldöntésétõl függ, a szabálytalansági eljárást a szabálytalansági

eljárás során eljáró szervezet vezetõje mindaddig felfüggesztheti, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság határozatot

nem hozott vagy a döntéshez szükséges szakértõi állásfoglalás nem készült el. A felfüggesztés idõtartama az elintézési

határidõbe nem számít be.

120. § (1) A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetõje dönt a szabálytalansággal érintett projekthez kapcsolódó

támogatás folyósításának felfüggesztésérõl. A támogatás folyósításának felfüggesztése a szabálytalansági eljárás

idõtartama alatt bármikor lehetséges. A támogatás folyósításának felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak

indokai már nem állnak fenn. A támogatás-folyósítás felfüggesztésének elrendelésérõl és megszüntetésérõl

a kedvezményezettet, az igazoló hatóságot és a nemzeti kapcsolattartót tájékoztatni kell.

(2) A támogatás-folyósítás felfüggesztésének elrendeléséhez vagy megszüntetéséhez a következõ körülményeket

szükséges figyelembe venni:

a) a szabálytalansággal érintett projektben nyújtott biztosíték mértéke,

b) a szabálytalanság gyanújához vezetõ cselekmény vagy mulasztás súlya, gyakorisága,

c) a szabálytalansággal érintett összeg,

d) a bûncselekmény elkövetésének gyanúja,

e) a kedvezményezett terhére korábban megállapított szabálytalanságok száma, típusa,

f) ugyanazon kedvezményezettel szemben folyamatban lévõ más szabálytalansági eljárások,

g) azt, hogy a kifizetést követõen az eredeti állapot helyreállítható-e, valamint

h) a kifizetés elmaradása nem okoz-e súlyosabb kárt, mint amilyennel a kifizetés járna.

121. § (1) A szabálytalansági eljárás eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a szabálytalansági eljárás

vezetõje szabálytalanság-eljárási jegyzõkönyvet készít.
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(2) A szabálytalanság-eljárási jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell

a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett adatait,

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként,

c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,

e) az eljárásban közremûködõk megnevezését,

f) a vizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,

g) a meghallgatott személy megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült

jegyzõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és a meghallgatott vagy a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek

aláírásával ellátott példányát,

h) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv tartalmával

kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot,

i) az eljárás során megállapított következtetést és az azt alátámasztó dokumentumok felsorolását,

j) az alkalmazandó intézkedésekre, jogkövetkezményekre tett javaslatot.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-eljárási jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell

továbbá

a) pontos hivatkozást a megsértett rendelkezésekre,

b) azt, hogy a szabálytalanság a donor országok által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik-e.

122. § (1) A szabálytalansági eljárás lezárásáról a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetõje a szabálytalanság-

eljárási jegyzõkönyv alapján dönt.

(2) A szabálytalansági eljárás lezárulhat

a) szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt vagy egyéb intézkedést elrendelõ döntéssel,

vagy

b) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és – ha szükséges – a támogatási jogviszonyt érintõ

intézkedést elrendelõ döntéssel.

(3) Szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a következõ

jogkövetkezményeket rendelheti el:

a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel egyidejûleg a jogosulatlanul

igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,

b) a támogatási szerzõdéstõl történõ elállás.

(4) A jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a szabálytalanság súlyához.

(5) A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok alapján kell

megállapítani és a korrekció összegének meg kell egyezni a nemzeti társfinanszírozás, illetve a finanszírozási

mechanizmusok terhére szabálytalanul folyósított támogatás összegével.

(6) Ha nem lehetséges egyedi módon számszerûsíteni a pénzügyi korrekció mértékét vagy aránytalan lenne, illetve

félrevezetõ eredményt adna a szabálytalansággal érintett támogatási összeg egészének visszavonása, átalányon

alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és

a szabálytalanság pénzügyi következményének függvényében kell meghatározni.

123. § A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági eljárás eredményét a döntéshozataltól számított 5 napon belül rögzíti az

informatikai rendszerben, egyúttal a döntésrõl értesíti a kedvezményezettet és a nemzeti kapcsolattartót. Az

informatikai rendszer mûködésének hiánya esetén gondoskodni kell az adatok informatikai rendszerben történõ

utólagos rögzítésérõl.

124. § Ha a szabálytalansági döntés értelmében a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy

a követeléskezelésrõl szóló fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

44. Jelentés a szabálytalanságokról a donor országok részére

125. § (1) A nemzeti kapcsolattartó – a szabálytalanság összegétõl függetlenül – köteles haladéktalanul jelentést küldeni

a donor országok részére, ha a szabálytalansági gyanú vagy a megállapított szabálytalanság

a) bûncselekmény (így különösen csalás, vesztegetés, sikkasztás) vagy korrupció gyanúját veti fel,
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b) a finanszírozási mechanizmusokból való támogatás tekintetében súlyos, azaz legalább tízezer euró értékû

pénzügyi érdeksérelmet okoz,

c) azonnali fenyegetést jelent a projekt sikeres befejezésére a projekt teljes költségvetésének arányához, az ügy

súlyához vagy egyéb felmerült körülményhez képest.

(2) Minden naptári negyedévet követõ 60 napon belül a nemzeti kapcsolattartó jelentést küld a donor országok részére az

adott negyedévben észlelt azon szabálytalanságokról és a korábban jelentett szabálytalansági eseteket érintõ

változásokról, melyek elsõfokú közigazgatási vagy bírósági döntés alapját képezik.

(3) Ha az adott naptári negyedévben nem történt szabálytalanság, illetve a korábban jelentett szabálytalansági eseteket

érintõ változás, úgy a nemzeti kapcsolattartó errõl értesíti a donor országokat.

(4) A (2) bekezdés szerinti jelentésben nem kell szerepeltetni a következõ szabálytalansági eseteket:

a) kizárólag a kedvezményezett csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárása miatt a projekt megvalósításának

részben vagy egészben történõ meghiúsulása kerül szabálytalanságként megállapításra,

b) a szabálytalanság megállapításához vezetõ bejelentést vagy az ehhez kapcsolódó adatot a kedvezményezett

önként hozta a program operátor, a végrehajtó ügynökség, a nemzeti kapcsolattartó vagy az igazoló hatóság

tudomására, még mielõtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, függetlenül attól, hogy

a kedvezményezett részére történt-e kifizetés,

c) a szabálytalanságot a program operátor, a nemzeti kapcsolattartó vagy az igazoló hatóság még azelõtt derítette

fel és korrigálta, mielõtt a kedvezményezett részére kifizetés történt és mielõtt az érintett költség a közbensõ

pénzügyi jelentésben vagy a záró program jelentésben feltüntetésre került.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti mentesség nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti, azonnali jelentési

kötelezettséggel járó esetekben, illetve a kedvezményezett csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárását

megelõzõ szabálytalansági esetekben.

(6) A (4) bekezdés szerinti szabálytalanságok esetében a nemzeti kapcsolattartó a donor országok megkeresésére,

a megkereséstõl számított 1 hónapon belül köteles a kért információkat rendelkezésre bocsátani.

(7) A nemzeti kapcsolattartó a (4) bekezdés szerinti szabálytalansági esetekrõl is köteles nyilvántartást vezetni.

(8) A nemzeti kapcsolattartó e § szerinti jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a nemzeti szintû szervek

és program szintû szervek egyaránt kötelesek a nemzeti kapcsolattartóval együttmûködni és a nemzeti kapcsolattartó

részére a donor országok felé teljesítendõ adatszolgáltatáshoz szükséges információkat haladéktalanul megadni.

IX. FEJEZET
KÖVETELÉSKEZELÉS

45. A követeléskezelés részletszabályai

126. § (1) Ha a támogató a költségvetésbõl nyújtott támogatást – beleértve a támogatási elõleget és az elõfinanszírozást –

részben vagy egészben visszavonja vagy a támogatási szerzõdéstõl bármelyik fél eláll, a kedvezményezett az addig

folyósított támogatás visszavonással érintett összegét a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelt mértékben

köteles visszafizetni a visszafizetésre kötelezés közlésétõl számított 30 napon belül. A kamatszámítás kezdõ idõpontja

a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a visszafizetési

kötelezettség a támogató érdekkörében felmerült okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított

fizetési határidõig kamatmentes.

(2) A visszafizetési kötelezettséget a támogató értesítésben vagy fizetési felszólításban közli a kedvezményezettel,

amelyek másolati példányát az értesítés vagy a fizetési felszólítás kedvezményezett részére történt megküldését

követõ 7 napon belül meg kell küldeni az igazoló hatóságnak.

(3) A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthetõ, ez esetben a visszafizetés

ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni.

(4) Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. 301. §-a

szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie.

(5) Kincstári körbe tartozó költségvetési szervek esetén az (1) és (4) bekezdés szerinti kamatfizetési kötelezettséget nem

kell érvényesíteni.

127. § (1) Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidõben nem vagy csak

részben tesz eleget és a beszámítás, illetve a levonás eredménytelen volt, úgy a támogatási szerzõdésben
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meghatározott biztosítékok közül elsõdlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg

a leggyorsabban beszedhetõ. A követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történõ beszedését csak ezen eljárás

eredménytelensége esetén lehet megkísérelni.

(2) Ha a biztosítékokból a követelés kielégítése nem eredményes, az NFÜ az Áht. 53. § (2) bekezdése alapján a vissza nem

fizetett összeg adók módjára történõ behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) Az NFÜ a visszafizetésre kötelezés idõpontjában már folyamatban lévõ csõd-, felszámolási, végelszámolási, illetve az

ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére irányuló eljárásba köteles bekapcsolódni.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és

az adósságrendezési eljárásban az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 72. § (3) bekezdés a) pontja alapján az

állami adóhatóság jár el hitelezõként a kedvezményezettet terhelõ visszafizetési kötelezettségre vonatkozó követelés

tekintetében.

128. § (1) A kedvezményezett a visszafizetési kötelezettséget az NFÜ által kezelt elõirányzat-felhasználási keretszámlára köteles

teljesíteni.

(2) Ha a befolyt, illetve kompenzált követelések támogatási összege korábban az igazoló hatóságtól a donor hozzájárulás

rendezése keretében lehívásra került, az NFÜ a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történt

jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 napon belül visszautalja a behajtott összeg finanszírozási

mechanizmusokra jutó részét az igazoló hatóság megfelelõ fizetési számlájára.

(3) A visszakövetelt támogatás – ha az nem rendszerjellegû szabálytalansághoz kapcsolódik – programon belüli

átcsoportosításáról a visszaköveteléssel nem érintett kedvezményezettek javára az érintett program operátor dönthet

a 58. § rendelkezései szerint. A visszafizetett támogatás más program javára történõ átcsoportosítására a nemzeti

kapcsolattartó a donor országok részére az érintett program operátor elõzetes egyetértésével tehet javaslatot

2014. október 31-ig.

(4) Ha a visszakövetelt támogatás felhasználására a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor, az igazoló hatóság

gondoskodik a visszakövetelt összeg donor országok részére történõ visszautalásáról a finanszírozási

mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint, legkésõbb 2015. október 31-ig.

129. § (1) Ha a donor országok visszafizetési kötelezettséget állapítanak meg Magyarországgal szemben és a visszafizetési

kötelezettség alapját képezõ szabálytalanságban érintett összeg behajtása nem lehetséges, akkor az Ávr. 97. §-a

alapján a szabálytalanságért felelõs, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet

költségvetésébõl kell az érintett összeget az igazoló hatóság megfelelõ pénzforgalmi számlájára visszapótolni az

igazoló hatóság által megadott fizetési határidõben.

(2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett

kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ harmadik év végéig

programonkénti bontásban meg kell õrizni.

X. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

130. § A finanszírozási mechanizmusok keretében megvalósuló projektekhez állami támogatás az Atr.-rel, valamint az agrár-

és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.)

Korm. rendelet elõírásaival összhangban nyújtható.

131. § (1) Nem ítélhetõ meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett

eleget,

b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,

c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás

a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti tevékenységhez,

b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.
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132. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt

megkezdése elõtt a támogatásigénylést benyújtja.

(2) Nagyvállalkozás esetében a kedvezményezett köteles igazolni, hogy

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett

támogatott régióban valósult volna meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás tényeket összevetõ elemzés útján kell, hogy történjen, amely a célzott tevékenység

támogatással és támogatás nélkül megvalósuló szintjét hasonlítja össze. A kedvezményezettnek belsõ

dokumentumában elemeznie kell a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli

életképességét.

133. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ

elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási

jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK

bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más,

a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással vagy csekély

összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás

vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós

állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást.

134. § (1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy

illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában

nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja

szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

135. § A projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat

a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.

136. § (1) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:

a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezõi (vállalkozási) szerzõdés hatályba

lépésének napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

b) tárgyi eszköz, forgóeszköz, immateriális javak (a továbbiakban együtt: eszköz) beszerzését tartalmazó projekt

esetén

ba) az elsõ beszerzett eszköz megrendelését igazoló okmány megrendelõhöz történõ megérkezésének

dátuma,

bb) megrendelés hiányában a beszerzésre megkötött elsõ szerzõdés hatálybalépésének napja, függetlenül a

szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

bc) megrendelés és szerzõdés nélkül beszerzett eszközök esetén a számlán feltüntetett fizikai teljesítés,

a számlakiállítás vagy a számlakiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi idõpont,

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,

ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés

hatálybalépésének napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

d) fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az elsõ pénzátadás napja,

e) beruházás saját vállalkozásban történõ megvalósítását vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást

tartalmazó projekt vonatkozásában

ea) építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba

történt elsõ bejegyzés napja,

eb) oktatást, képzést vagy rendezvényt magába foglaló szolgáltatás esetén az elsõ ilyen esemény napja,
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ec) nem elõkészítési költségnek minõsülõ számlán vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplõ

fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítása vagy a bizonylat kiegyenlítése dátuma közül a legkorábbi idõpont

vagy a tevékenység végrehajtásában résztvevõ saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói

utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési idõpont,

f) a településfejlesztési felhívások esetén a közvetett támogatás formájában megvalósuló programalap

pályázatainak meghirdetése.

(2) Ha a projekt keretében több, az (1) bekezdés szerinti tevékenység támogatására kerül sor, az (1) bekezdésben

meghatározott idõpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.

(3) A projekt-elõkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését.

47. A beruházási és foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályok

137. § (1) E rendelet alapján beruházási és foglalkoztatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ

létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy

egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került

vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek

hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves

becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy

a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történõ alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket.

(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból

származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási

intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott mértékeket.

(4) A mezõgazdasági termék feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházás esetén a maximális

támogatási intenzitás a következõ:

a) ha a projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés

a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 50%-a, az EUMSz 107. cikk

(3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 40%-a,

b) ha a projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének

megfelelõen számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fõ és árbevétele kevesebb, mint 200 millió

eurónak megfelelõ forintösszeg, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében

az elszámolható költségek 25%-a, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek

esetében az elszámolható költségek 20%-a.

138. § (1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás költségei, illetve létesítmény

felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Elszámolható költségek:

a) a beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke,

vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott

munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a munkakör

létrehozásának napjától számítva.

(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati

felhívás az elszámolható költségek körét az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is meghatározhatja.

(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha kis- és

középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz

támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
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(5) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha

az pénzügyi lízing formájában valósul meg és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utáni

megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének

várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalat esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás

esetében még legalább három évig kell folytatódnia.

139. § (1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett kötelezettséget vállal arra,

hogy a beruházást annak befejezésétõl számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három

évig – fenntartja az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt

a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági

tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A gyors technológiai változások miatt a meghatározott

fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ fenntartási idõszakban

a kedvezményezett a gyors technológiai változások miatt a fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált üzem, illetve

eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,

illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt

vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszköz költségként csak akkor számolható el, ha

a) kizárólag a támogatásban részesülõ létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minõsül,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály

szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván, a kedvezményezett tulajdonát képezi nagyvállalat

esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalat esetén az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának

költsége számolható el.

(8) A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételével megvalósult beruházás a fenntartási idõszak végéig kizárólag

a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosítható. A költségvetésbõl

támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül –

az Ávr.-ben meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak

a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg.

(9) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének

kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatást az

Ávr. szerint visszafizetni.

(10) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket

közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl számított három

éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig fenn kell

tartani.

140. § (1) Nem nyújtható támogatás e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében – az elõkészítõ tanulmányok

kivételével –a pályázati felhívás közzététele elõtt merültek fel költségek.

(2) Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:

a) létesítmény felvásárlása esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, vételára,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más

gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló

társaságtól szerzett be,

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke.
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48. Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok

141. § (1) Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:

támogatás) összege nem haladhatja meg

a) a 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeget a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés

a) pontja szerint támogatott területeken végzõ kisvállalkozások esetén,

b) az 1 millió eurónak megfelelõ forintösszeget a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés

c) pontja szerint támogatott területeken végzõ kisvállalkozások esetén.

(2) A támogatás éves összege vállalkozásonként nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összegek 33%-át.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következõ mértéket:

a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó támogatott területeken az elszámolható költségek

35%-át a vállalkozás megalakulását követõ három évben, 25%-át az azt követõ két évben,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó támogatott területeken az elszámolható költségek

25%-át a vállalkozás megalakulását követõ három évben, 15%-át az azt követõ két évben.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatási intenzitások 5%-kal növelhetõek az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint

támogatott területeken, amelyben az egy fõre jutó bruttó hazai össztermék kevesebb, mint az Európai Unió tagállamai

átlagának 60%-a.

142. § (1) Elszámolható költségek a kisvállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és

adminisztratív költségek, valamint – ha a kisvállalkozás létrehozását követõ öt évben merülnek fel – a következõ

költségek:

a) a külsõ finanszírozás kamata és a saját tõkére jutó osztalék, ha a referencia-kamatlábbal számolt osztalékot nem

haladja meg,

b) a termelési létesítmény, felszerelés bérleti díja,

c) energia-, víz- és fûtési díj, adók – az általános forgalmi adó és a társasági adó kivételével – és adminisztratív díjak,

d) a termelési létesítmény, felszerelés lízingdíja, az értékcsökkenés, valamint a bérköltségek, ha az alapul szolgáló

beruházás vagy a munkahely-teremtési és a munkaerõ-felvételi intézkedések nem részesültek egyéb

támogatásban.

(2) Azon kisvállalkozások, amelyeket a támogatási döntés meghozatalát megelõzõ 12 hónapban bezárt vállalkozások

résztulajdonosai irányítanak, nem részesülhetnek támogatásban, ha az érintett vállalkozások ugyanazon az érintett

piacokon vagy szomszédos piacokon tevékenykednek.

49. A kulturális célú támogatásokra vonatkozó szabályok

143. § (1) E rendelet alapján kulturális célú támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag olyan

tevékenységhez nyújtható, amely igazoltan elõsegíti a kultúra és a kulturális örökség megõrzését, amelyek kulturális

örökségvédelmi szempontból megkülönböztetett jelentõségûek, valamint olyan tevékenységek, amelyek célja

a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése.

(2) E rendelet alapján támogatás nyújtása az Európai Bizottság részére az EUMSz 108. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott

hivatalos bejelentés szerint lehetséges.

144. § (1) A támogatás alkalmazásában az elszámolható költségek köre a kultúra és a kulturális örökség, kulturális értékek

megóvása során közvetlenül felmerülõ, igazoltan e célra fordított költségek.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) A támogatás mértékének felsõ határát és az elszámolható költségek körét a pályázati felhívás tartalmazza.

50. A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ beruházási támogatás

145. § (1) A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következõ feltételek egyikének:

a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetõvé teszi a kedvezményezett számára

a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi

szabványoknál szigorúbb kötelezõ nemzeti szabványok meglététõl,
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b) a beruházás lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint

emelését a közösségi szabványok hiányában.

(2) Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett fejlesztések annak biztosítására irányulnak, hogy a társaság megfeleljen

a már elfogadott, de még hatályban nem lévõ közösségi szabványoknak.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás

20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozásoknak, 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott

támogatások esetén.

(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû környezetvédelem

eléréséhez szükséges többletköltségek, a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelembevétele nélkül.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit

a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdése szerinti alternatív helyzetbõl kiindulva kell meghatározni.

(6) A támogatható beruházást tárgyi eszközökbe, illetve immateriális javakba történõ beruházás formájában kell

megvalósítani.

(7) Közösségi szabványok hiányában a magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében

az alternatív helyzetet a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (8) bekezdése szerint kell meghatározni.

(8) Más vállalkozás hulladéka gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz támogatás nem adható.

51. A közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a

környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott

támogatás

146. § (1) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelõ közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történõ szállítást

szolgáló új jármûvek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok

hatálybalépése elõtt történik, és kötelezõvé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenõleges hatállyal a már

megvásárolt jármûvekre.

(2) A környezetvédelmi visszamenõleges mûveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévõ szállítási

eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak

megfelelõen átalakították, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás

kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatások

esetén 10 százalékponttal növelhetõ.

(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által elõírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetõvé tevõ

beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk

(6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, a mûködési elõnyöket és a mûködési költségeket

figyelmen kívül kell hagyni.

52. A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodásához

nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

147. § (1) A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodásához nyújtott

támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a kis- és középvállalkozások számára olyan

beruházáshoz nyújtható, amely lehetõvé teszi, hogy a kis- és középvállalkozás megfeleljen a környezetvédelem

szintjét emelõ, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást a közösségi szabványok hatálybalépése elõtt legalább egy évvel kell befejezni.

(3) A támogatás során elszámolható költségnek a közösségi szabvány hatálybalépése elõtti környezetvédelemi szinthez

viszonyítva, a közösségi szabvány által elõírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási

többletköltség minõsül.

(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(5) A támogatás támogatási intenzitása – ha a beruházás befejezése több mint három évvel a közösségi szabvány

hatálybalépése elõtt történik – a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át,

a középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 10%-át. Ha a beruházás befejezése a közösségi szabvány
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hatálybalépését megelõzõ három évben történik, a támogatás támogatási intenzitása kisvállalkozások esetében az

elszámolható költség 10%-a.

53. Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás

148. § (1) Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (ezen alcím

vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) célja, hogy a vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.

(2) Elszámolható költségnek minõsül a vállalkozás energia-megtakarítását növelõ

a) beruházás többletköltsége, vagy

b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû

energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.

(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 800/2008/EK bizottsági

rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.

(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható

költségek 20%-át.

(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható

költségek 60%-át.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal,

középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

54. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történõ beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi

beruházási támogatás

149. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozásoknak, 10 százalékponttal

a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.

(3) Az elszámolható költségek a nagy hatásfokú kapcsolt-energiatermelõ egység megvalósításához szükséges,

a referencia-beruházáshoz viszonyított beruházási többletköltségek.

(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(5) Egy új kapcsoltenergia-termelõ egységnek összességében primerenergia-megtakarítást kell elérnie a hasznos

hõigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv

módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2004/8/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hõ- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes

hatásfok-referenciaértékek megállapításáról szóló 2007/74/EK bizottsági határozat által meghatározott nem kapcsolt

energiatermeléshez viszonyítva. Egy meglévõ kapcsoltenergia-termelõ egység fejlesztésének vagy egy meglévõ

erõmûvi egység kapcsoltenergia-termelõ egységgé történõ átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva

primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.

55. A megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának elõmozdítására irányuló

környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának szabályai

150. § (1) A megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának elõmozdítására irányuló környezetvédelmi

beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) során elszámolható költségnek

minõsül az olyan többletköltség, amely a kedvezményezettet terheli egy hagyományos, a tényleges energiatermelés

szempontjából ugyanolyan kapacitású erõmûhöz vagy fûtõrendszerhez képest.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, amely kisvállalkozások

esetén 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhetõ.

(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(4) Bioüzemanyag elõállításához abban az esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, ha a támogatott

beruházást kizárólag a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és
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a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított fenntarthatósági kritériumoknak

megfelelõ bioüzemanyagok elõállítására használják fel.

56. A környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás

151. § (1) Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatásnak minõsül a 50., az 53., valamint az 55. alcím szerinti

beruházáshoz készített tanulmányra nyújtott támogatás, feltéve, hogy teljesülnek a (2) és a (3) bekezdésben rögzített

feltételek.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. A támogatási intenzitás

20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozások, 10 százalékponttal a középvállalkozások esetén.

(3) Az elszámolható költségek a tanulmány költségei.

57. A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásokra

vonatkozó szabályok

152. § (1) A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási

intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követõ legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetû munkavállalók

esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. Ha a foglalkoztatás a fenti idõszakoknál rövidebb, a támogatást arányosan

csökkenteni kell.

(2) A hátrányos helyzetû munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését

kell eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti

jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.

58. A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

153. § (1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási

intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott idõszak – amely alatt a fogyatékkal élõ munkavállaló

foglalkoztatásban van – bérköltségének 75%-át. Ha a foglalkoztatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan

csökkenteni kell.

(2) A fogyatékkal élõ munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell

eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti

jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.

59. A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott

támogatás

154. § (1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás

támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(2) Elszámolható költségnek minõsülnek a bérköltségek, kivéve azokat a költségeket, amelyek a nem fogyatékkal élõ

munkavállalók foglalkoztatásának költségein felül merülnek fel.

(3) Az elszámolható költségek a következõk:

a) a helyiségek átalakításának költségei,

b) a fogyatékkal élõ munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazáshoz kapcsolódó költségek,

c) a fogyatékkal élõ munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, a szoftverek

beszerzésének és érvényesítésének költségei, beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas

technológiai felszerelések költségeit is,

d) ha a projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az érintett létesítmény

létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibõvítésének költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élõ

munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredõ adminisztrációs és szállítási költség.
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60. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások

155. § Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás a következõ kategóriák szerint nyújtható:

a) K+F projekttámogatás,

b) mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás,

c) mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás,

d) fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás,

e) innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,

f) magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás,

g) kis- és középvállalkozások részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és érvényesítéséhez

nyújtott támogatás.

61. K+F projekttámogatás

156. § (1) A K+F projekttámogatás esetén az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható

támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy melyik, az

(1) bekezdésben meghatározott kutatásfajták közé tartoznak.

(3) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve az (5) bekezdés a) pontja

szerinti együttmûködési projektben résztvevõket. Ha olyan projekt részesül támogatásban, amely kutatási

szervezetek és vállalkozások együttmûködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati

hozzájárulás és – ha támogatásnak minõsül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja

meg az egyes kedvezményezettekre alkalmazandó támogatási intenzitást.

(4) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre az (1) bekezdésben megállapított támogatási intenzitás 10 százalékponttal

növelhetõ a középvállalkozások, 20 százalékponttal a kisvállalkozások esetén.

(5) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási intenzitásig

további 15 százalékpontos növelés adható, ha

a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és

a következõ feltételek teljesülnek:

aa) egyik vállalkozás sem viseli az együttmûködésen alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint

70%-át, és

ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttmûködésben valósul meg vagy legalább

két különbözõ tagállamban végzik,

b) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg, és a következõ

feltételek teljesülnek:

ba) a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli, és

bb) a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok a szervezet által

végzett kutatásból származnak, vagy

c) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák keretében,

tudományos és mûszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhetõ adattárakban vagy nyílt és szabad forráskódú

szoftvereken keresztül terjesztik.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges

együttmûködésnek.

157. § (1) A K+F projekttámogatás vonatkozásában az elszámolható költségek a következõk:

a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült személyi jellegû ráfordítások az Sztv. szerint, ideértve kizárólag

a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet foglalkoztatásához kapcsolódóan felmerült

személyi jellegû ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában,

b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegû ráfordítások, ideértve

ba) az anyagköltséget,
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bb) az igénybe vett szolgáltatásokat (beleértve a szerzõdéses kutatás-fejlesztés és innováció költségét,

a tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint az épület- és földhasználattal

összefüggésben igénybe vett szolgáltatások miatti költségeket), és

bc) az egyéb szolgáltatásokat,

c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztés és innovációt megfelelõen jellemzõ – vetítési alap

arányában, a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,

d) projekttel összefüggésben használt épület Sztv. szerinti értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben való

használat mértékében meghatározott összege, a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése

esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülõ egyéb költségei,

e) mûszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések Sztv. szerinti bekerülési értéke a támogatott

projektben való használatuk mértékéig, és

f) harmadik féltõl piaci áron megvásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak Sztv. szerinti bekerülési

értéke, illetve a lízingdíjak tõketörlesztõ része.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerzõdéses kutatás-fejlesztés és innováció költsége, valamint az

(1) bekezdés f) pontja szerint vásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve

lízingdíjának tõketörlesztõ összege abban az esetben vehetõ figyelembe az elszámolható költségek között, ha

a szerzõdéskötésre a piaci feltételeknek megfelelõen került sor.

(3) A K+F projekttámogatás esetén valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell

kapcsolódnia.

62. Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás

158. § (1) Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg

az ipari kutatási tevékenységet elõkészítõ megvalósíthatósági tanulmány esetében nagyvállalkozásnál az

elszámolható költségek 65%-át, kis- és középvállalkozásnál az elszámolható költségek 75%-át, illetve kísérleti

fejlesztési tevékenységet elõkészítõ megvalósíthatósági tanulmány esetében nagyvállalkozásnál az elszámolható

költségek 40%-át, kis- és középvállalkozásnál az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása esetében a tanulmány készítésének az Sztv. szerinti költségei

számolhatóak el.

63. A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás

159. § (1) A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatást valamely ágazat vagy alágazat

valamennyi gazdálkodójának érdekeit figyelembe véve kell nyújtani.

(2) A kutatás megkezdése elõtt az interneten közzé kell tenni a kutatás elvégzésére és annak céljára vonatkozó

információt. A közzétételnek tartalmaznia kell a várható eredmények hozzávetõleges idõpontját és az interneten való

közzétételének helyét, valamint utalást arra, hogy az eredmények ingyenesen állnak majd rendelkezésre. A kutatás

eredményeit legalább öt éven keresztül hozzáférhetõvé kell tenni az interneten. Ezen eredményeket legkésõbb abban

az idõpontban kell közzétenni, amikor azokat közlik bármely szervezet tagjaival.

(3) A támogatást közvetlenül a kutatási szervezet részére kell nyújtani, és az nem foglalhat magában mezõgazdasági

termékek elõállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával foglalkozó vállalat részére nyújtott, a kutatással

össze nem függõ közvetlen támogatást, és nem jelenthet ártámogatást az ilyen termékek elõállítói részére.

(4) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(5) E támogatás vonatkozásában a 157. § szerinti költségek minõsülnek elszámolható költségnek.

64. A fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás

160. § (1) A fiatal innovatív vállalkozások részére támogatás akkor nyújtható, ha a projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett

olyan kisvállalkozás, amely a támogatás odaítélésének idõpontjában hat évnél rövidebb ideje létezik.

(2) A projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett kutatási és fejlesztési költségeinek az összes mûködési költség

legalább 15%-át kell kitennie a támogatás odaítélését megelõzõ három év legalább egyikében. Pénzügyi

elõzményekkel nem rendelkezõ induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a folyó pénzügyi idõszak független

könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.
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(3) A fiatal innovatív vállalkozás támogatása esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az 1 500 000 eurónak

megfelelõ forintösszeget az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott területeken, az

1 250 000 eurónak megfelelõ forintösszeget az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott területeken.

(4) A projektgazda, illetve a végsõ kedvezményezett csak egyszer részesülhet a támogatásban azon idõszak alatt, amikor

fiatal innovatív vállalkozásnak minõsül.

65. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott

támogatás

161. § (1) Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

kedvezményezettje csak kis- és középvállalkozás lehet.

(2) A támogatási összeg bármely hároméves idõszakot tekintve kedvezményezettenként nem haladja meg

a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(3) Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg

az elszámolható költségek 75%-át.

(4) A kedvezményezettnek a támogatást a szolgáltatások piaci áron történõ megvásárlására kell felhasználnia, ha pedig a

kedvezményezett nonprofit szervezet, akkor olyan áron, amely tartalmazza a teljes költséget, továbbá a méltányos

árrést.

(5) Az innovációs tanácsadó szolgáltatások igénybevételéhez és az innovációs támogató szolgáltatások

igénybevételéhez nyújtott támogatás tekintetében az igénybe vevõnél a következõ költségek számolhatóak el:

a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségek:

aa) vezetési tanácsadás,

ab) technológiai segítségnyújtás,

ac) technológiai szolgáltatások,

ad) képzés,

ae) szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint

licencia-megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadás,

af) a szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás költségei,

b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségek:

ba) iroda bérleti díja,

bb) adatbankokhoz történõ hozzáférés költsége,

bc) mûszaki könyvtárak használatának költsége,

bd) piackutatás költsége,

be) laboratóriumhasználat költsége,

bf) minõség-ellenõrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége,

bg) minõséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.

66. A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás

162. § (1) A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás odaítélésének feltételei:

a) a kölcsönzött munkaerõ nem helyettesíthet más alkalmazottakat, hanem a kedvezményezett vállalkozáson belül

újonnan létrehozott pozícióban, a K+F innováció területén kell alkalmazni, a küldõ kutatási szervezetnek vagy

nagyvállalatnak a kölcsönzést megelõzõen legalább két évig kell az érintett munkavállalót alkalmaznia,

b) a küldõ szervezet csak kutatási szervezet vagy nagyvállalkozás lehet,

c) a kedvezményezett csak kis- és középvállalkozás lehet.

(2) A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható költségek

körébe tartozik minden, a magasan képzett munkaerõ kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a kis- és

középvállalkozásoknál felmerülõ költség, ide értve a közvetítõ ügynökség igénybevételének költségeit,

a munkaerõ-kölcsönzés díját, valamint a kölcsönzött munkaerõ mobilitási juttatásaként jelentkezõ ráfordításokat az

Sztv. szerint, ha ezen költségek nem haladják meg a piaci árat. A tanácsadás költségei nem számolhatóak el.

(3) A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja

meg az elszámolható költségek 50%-át, amely legfeljebb három éves idõszakra nyújtható munkavállalónként és

vállalkozásonként.
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67. A kis- és középvállalkozások részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és

érvényesítéséhez nyújtott támogatás

163. § (1) A kis- és középvállalkozások szabadalommal, iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségeihez nyújtott

támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 156. §-ban meghatározott mértéket azzal, hogy

ebben az esetben ahhoz a kutatás-fejlesztési tevékenységhez tartozó támogatási intenzitást kell figyelembe venni,

amely tevékenységgel elõször sikerült megszerezni az érintett szabadalmi vagy iparjogvédelmi jogot.

(2) A szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és érvényesítéséhez nyújtott támogatás esetén a következõ

költségek számolhatók el:

a) a jognak az elsõ joghatóság által történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi költsége, ideértve

a bejelentés elõkészítésével, benyújtásával és az eljárással kapcsolatos költségeket, valamint a jog megítélése

elõtt a bejelentés megújításakor felmerülõ költségeket,

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik tagállam eljáró hatósága vagy bírósága elõtt a jog

kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel,

c) a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének

védelmekor felmerülõ költségek akkor is, ha ezek a költségek a jog megítélését követõen merültek fel.

68. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok

164. § (1) Képzési támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet

nyújtani.

(2) A képzési támogatás keretében elszámolható költségek:

a) az oktatók személyi jellegû költségei,

b) az oktatók és a képzésben résztvevõk utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket is,

c) egyéb költségek (pl. a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök),

d) az eszközök és felszerelések amortizációja olyan mértékben, amilyen mértékben azokat kizárólag a képzési

projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben részt vevõk személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével

egyezõ összegig.

(3) A képzésben részt vevõk személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ mértékéig – a termelésben

töltött idõ levonása után – vehetõk számításba.

(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen részletezve.

(5) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ – projektekhez nyújtható, bármely támogatás támogatási

intenzitása nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésben meghatározott mértékeket.

(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(7) A (6) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási

intenzitásig növelhetõ a következõk szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás

esetén,

b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásnak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást

kisvállalkozásnak nyújtják.

(8) Ha valamely projektben speciális és általános képzési elemek szerepelnek, amelyek a képzés támogatási

intenzitásának kiszámítása szempontjából egymástól nem választhatók el, vagy ha a projektben szereplõ képzés

speciális vagy általános jellege nem állapítható meg, a (6) bekezdés b) pontja szerinti támogatási intenzitást kell

alkalmazni.
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69. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok

165. § (1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három

pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg

a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év

alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha

az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban

meghatározott támogatási intenzitást.

70. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

166. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett

kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely

mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó

költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés

106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások

javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,

2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban

részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves

ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az arra az idõszakra

fizetendõ támogatás összegébõl.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben

meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

XI. FEJEZET
EGYES PÉNZÜGYI FORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

71. A technikai segítségnyújtás forrásaira vonatkozó különös szabályok

167. § (1) A technikai segítségnyújtás keretébõl kedvezményezettként a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság, az

ellenõrzési hatóság és a végrehajtó ügynökség részesülhet.

(2) A technikai segítségnyújtás vonatkozásában a nemzeti kapcsolattartó megállapodást köt a donor országokkal.

A megállapodásnak mellékletként tartalmaznia kell a technikai segítségnyújtás keretének teljes költségvetését és

annak az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettek közti megoszlását.

(3) A nemzeti kapcsolattartó minden év szeptember 30-ig benyújtja a donor országok részére a technikai segítségnyújtás

keretének következõ évre vonatkozó költségvetést.

(4) A nemzeti kapcsolattartó a (2) bekezdés szerinti megállapodás alapján a technikai segítségnyújtás keretében

elszámolható költségek terhére támogatást vehet igénybe.

(5) A nemzeti kapcsolattartó, mint támogató, a technikai segítségnyújtás keretének kedvezményezettjeivel támogatási

szerzõdést köt a donor országok által jóváhagyott technikai segítségnyújtás költségvetésének figyelembevételével.

(6) A támogatási szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában a technikai segítségnyújtás tekintetében a IV–X. Fejezet

rendelkezéseit kell alkalmazni.
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72. A program szintû szervek részére nyújtott támogatásokra vonatkozó különös szabályok

168. § (1) A program elõkészítési költségek, a program menedzsment költségek és a komplementer tevékenységek forrásaiból

kedvezményezettként a program operátor és végrehajtó ügynökség részesülhet.

(2) A jóváhagyott programok vonatkozásában a nemzeti kapcsolattartó program megállapodást köt a donor országokkal,

mely tartalmazza a program keretében rendelkezésre álló program elõkészítési költségek, a program menedzsment

költségek, valamint a komplementer tevékenységek forrásainak összegét.

(3) A nemzeti kapcsolattartó a program operátorral és a végrehajtó ügynökséggel az egyes programok vonatkozásában

háromoldalú program végrehajtási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti források

igénybevételének részletes szabályait, az elszámolás és a támogatás folyósításának módját.

(4) Ha a támogatás kedvezményezettje az NFÜ-n belüli szervezeti egység, a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy

személyt a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetõje a támogatói tevékenység végzése során nem

utasíthatja. Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata,

a támogatói és kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni.

(5) A program végrehajtási megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában az (1) bekezdés szerinti források terhére

a kedvezményezetteknél felmerülõ költségek tekintetében a IV-X. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

73. A kétoldalú kapcsolatok nemzeti és program szintû alapjára vonatkozó különös szabályok

169. § (1) A kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja vonatkozásában a nemzeti kapcsolattartó munkatervet és eljárásrendet

dolgoz ki, melyet jóváhagyásra benyújt a donor országok részére.

(2) A kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja vonatkozásában a programtervezési és támogatás végrehajtási folyamat során

a donor országok által jóváhagyott munkaterv és eljárásrend rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) A donor országok által jóváhagyott munkaterv és eljárásrend eltérõ rendelkezése hiányában az (1) bekezdés szerinti

források terhére a kedvezményezetteknél felmerülõ költségek tekintetében a IV-X. Fejezet rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(4) Ha a támogatás kedvezményezettje az NFÜ, a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt

a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetõje a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja. Ha

a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és

kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni.

170. § (1) A kétoldalú kapcsolatok program szintû alapjának felhasználásra a program operátor a donor országok részére

jóváhagyásra benyújtott programdokumentumban tesz javaslatot.

(2) A kétoldalú kapcsolatok program szintû alapjának kedvezményezettje a donor országok jóváhagyásától függõen

a) a partnerségi kapcsolatok kialakítását kezdeményezõ támogatást igénylõ,

b) a már támogatásban részesülõ projekt partnerségi kapcsolatainak kiszélesítését kezdeményezõ

kedvezményezett,

c) a kétoldalú együttmûködés elõmozdítását szolgáló tevékenységet végzõ program operátor vagy az általa

e tevékenység ellátására felkért végrehajtó ügynökség vagy más partner

lehet.

(3) A kétoldalú kapcsolatok program szintû alapja vonatkozásában a program operátor a programtervezési és támogatás

végrehajtási folyamattól eltérõ eljárásrendet alakíthat ki. Az alap terhére felmerülõ költségek tekintetében

a IV–X. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Ha a kétoldalú kapcsolatok program szintû alapjának kedvezményezettje a (2) bekezdés c) pontja szerint a program

operátor vagy a végrehajtó ügynökség, úgy a felmerült költség tekintetében a hitelesítést végzõ szerv az NFÜ.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a program operátor köteles gondoskodni arról, hogy a kétoldalú kapcsolatok

program szintû alapja terhére elszámolni kívánt költségek a program elõkészítési költségektõl, a program

menedzsment költségektõl, valamint a komplementer tevékenységek költségeitõl elkülönítésre kerüljenek.
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XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

171. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 49. alcíme az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának idõpontját – annak ismertté

válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

172. § E rendelet alapján támogatási döntést csekély összegû, valamint a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó

támogatások tekintetében 2013. december 31-ig lehet hozni.

173. § E rendelet

a) 47., 48., 50–68. alcíme a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös

piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13–14., 17–24., 30–42. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),

b) 69. alcíme a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december

15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),

c) 70. alcíme az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági

érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése

formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági

határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról

A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. akkreditált munkáltató: az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott

rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ szervezet vagy személy;

2. akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás

alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ azon székhelye, telephelye, illetve

fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik;

3. létszám: a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó elõírásai szerint számított átlagos statisztikai

állományi létszám;
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4. komplex minõsítés: a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minõsítés;

5. munkaviszony: a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történõ foglalkoztatás;

6. megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkavállaló, aki

6.1. rehabilitálható vagy

6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy

6.3. az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességû személynek

minõsül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe;

7. rehabilitálható: akirõl az Mmtv. szerinti komplex minõsítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;

8. rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességû munkavállaló tranzit vagy tartós foglalkoztatása;

9. tartós foglalkoztatás: a 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott

munkaképességû munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek

termelõ, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében

történõ megõrzése, fejlesztése;

10. tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességû munkavállaló

kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelõ, szolgáltató tevékenység

biztosítása mellett történõ felkészítése a nyílt munkaerõpiacon történõ foglalkoztatásra;

11. vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (2) bekezdés a)–c) pontjában

meghatározott adóalany, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni

vállalkozás;

12. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós

foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû

személynek minõsül.

II. FEJEZET
A REHABILITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓ SZABÁLYAI

2. A munkáltatók akkreditálása

2. § (1) A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha

a) cégjegyzékbe vagy – ha a mûködés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az elõírt

nyilvántartásba történõ bejegyzése megtörtént,

b) a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességû munkavállalóinak havi létszáma a 30 fõt eléri

vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja,

c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében

biztosítja, amelyet a létesítõ okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett

tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,

d) az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása,

e) a 6. alcím szerinti foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,

f) a 7. alcím szerinti személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja,

g) a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételének lehetõségét biztosítja,

h) a 9. alcím szerinti rehabilitációs tanácsadót, a 10. alcím szerinti rehabilitációs mentort a 13. § (3) bekezdése szerint,

valamint – a 11. alcím szerinti feltételek fennállása esetén – a 11. alcím szerinti segítõ személyt foglalkoztat,

i) a betanított és segédmunka végzésének lehetõsége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez

kötött munkakörök betöltését is biztosítja,

j) az eredményes rehabilitációhoz – valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerõpiacra történõ sikeres

kihelyezéshez – szükséges képzési lehetõségeket saját maga vagy felnõttképzést megvalósító intézmény

bevonásával biztosítja és

k) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány,

ha

a) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül a munkavédelemrõl szóló 1993. évi

XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, és a vizsgált idõszakban jogerõre
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emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelõzõ

hónap létszáma szerint

aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér

ötszörösét,

ab) kétszáz fõt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér

tízszeresét vagy

b) a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékû akkreditációs díjat nem fizette meg vagy

c) a munkáltató végelszámolás, csõdeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési

eljárás alatt áll.

(3) Költségvetési szerv részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány nem adható.

3. A telephelyek akkreditálása

3. § A rehabilitációs foglalkoztatás helyéül szolgáló székhely, fióktelep, telephely (a továbbiakban együtt: telephely)

részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha

a) a munkáltató létesítõ okiratában telephelyként feltüntették, bíróságon, illetve cégjegyzékbe vagy az egyéni

vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték,

b) a mûködéséhez szükséges valamennyi engedély, illetve igazolás rendelkezésre áll,

c) területén az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei

biztosítottak,

d) a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetõvé teszik a foglalkoztatott, illetve

foglalkoztatni kívánt munkavállalók akadálymentes közlekedését és

e) munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességû

munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelõ foglalkoztatásához alakítja.

4. Az akkreditációs eljárás

4. § (1) A munkáltató és a telephely akkreditációjára irányuló eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

(a továbbiakban: Hivatal) jár el.

(2) Az akkreditációs eljárásban, valamint az ellenõrzés alkalmával foglalkozási rehabilitációs szakértõ vehetõ igénybe.

Szakértõként a foglalkozási rehabilitációs szakértõk névjegyzékébe felvett szakértõ rendelhetõ ki.

(3) Ha a Hivatal az akkreditációs eljárásban helyszíni szemlét rendel el, a szemle keretében meg kell vizsgálni

a) a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és

b) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány feltételeinek fennállását.

(4) Ha a Hivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértõt rendel ki, a szakértõ a helyszíni szemlérõl jegyzõkönyvet

készít, és a jegyzõkönyvet a szakvéleményével együtt a kirendelés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül

megküldi a Hivatal részére.

(5) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése

iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap.

5. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit elektronikus adathordozón egy példányban

vagy a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) A kérelemben

a) meg kell jelölni a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, illetve megváltozott munkaképességû

munkavállalók kérelem benyújtását megelõzõ havi létszámát,

b) meg kell jelölni az egyes helyszíneken végzett tevékenységeket,

c) be kell mutatni a rehabilitációs célú munkavégzés körülményeit.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezõ esetén a cégbíróság által kibocsátott,

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát;

b) egyéb kérelmezõ esetén

ba) a munkáltató egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata (alapító okirata, alapszabálya)

másolatát,
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bb) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, illetve a nyilvántartásukra illetékes hatóság

által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ a hatósági

nyilvántartásban szerepel;

c) a munkáltató képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelõen készített, ügyvéd

által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát;

d) az akkreditálni kívánt telephely

da) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,

db) mûködéséhez szükséges engedélyek másolatát;

e) a munkáltató tevékenységének, továbbá a rehabilitációs foglalkoztatás lehetõségeinek ismertetését, valamint

az erre vonatkozó terveket;

f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a

kérelmezõnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai

címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ a köztartozásmentes adózói

adatbázisban szerepel;

g) a munkáltató képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy

ga) a kérelmezõnek nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt

köztartozása,

gb) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati

adóhatóság a nála nyilvántartott, a kérelmezõt terhelõ köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson

a Hivatal részére,

gc) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott

feltételeket,

gd) a munkáltató rendelkezik szervezeti és mûködési szabályzattal, az érdekképviseleti szervezet mûködésének

szabályzatával, munkavédelmi szabályzattal és tûzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz

mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának idõpontjáról szóló tájékoztatást,

ge) hozzájárul az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatainak a

kijelölt szakértõk, valamint a Hivatal által történõ kezeléséhez,

gf) a rehabilitációs tanácsadó, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ

munkavállaló hozzájárult az e rendeletben meghatározott adatainak a ge) alpont szerinti kezeléséhez;

h) a külön rendeletben meghatározott akkreditációs díj megfizetésének igazolását;

i) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programot, továbbá az annak teljesítését értékelõ módszer bemutatását;

j) a segítõ szolgáltatások igénybevétele biztosításának módjáról szóló tájékoztatást, valamint – ha azokat a

munkáltató nem maga nyújtja – az ellátásukról szóló megállapodásokat;

k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául

szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati idõt igazoló

dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történõ foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást;

l) ha a munkáltató valamely vállalkozás részére termelõ vagy – az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és

jótállási tevékenységnek nem tekinthetõ – szolgáltató tevékenységet folytat, és a munkavégzésre a vállalkozás

székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében kerül sor (a továbbiakban: más vállalkozás

érdekkörében végzett tevékenység),

la) a termelõ vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerzõdés másolatát,

lb) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fõ megváltozott munkaképességû munkavállalót kíván

a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében foglalkoztatni,

lc) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatási

körülményeinek ellenõrzéséhez hozzájárul,

ld) a munkáltató és a vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés helye tekintetében

a 3. §-ban foglalt feltételek teljesülnek;

m) a Hivatal honlapján közzétett formátumban a következõ adatokat:

ma) a munkáltató fõ tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,

mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,

mc) telephelyenként a létesített munkakörök megnevezése,
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md) telephelyenként annak megjelölése, hogy a munkáltató az egyes munkakörök tekintetében hány

álláshellyel rendelkezik.

(4) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és f) pontjában foglalt adatokat nem igazolja,

a Hivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ

hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a

köztartozásmentes adózói adatbázist.

6. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérõen egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni, ha

a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban következett be változás, amelyek az akkreditáció

alapjául szolgáló feltételeket nem érintik,

b) a munkáltató korábban nem akkreditált telephelyének megjelölését kéri a rehabilitációs akkreditációs

tanúsítványban,

c) a munkáltató más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,

d) a munkáltató új tevékenység nyilvántartásba történõ felvételét, vagy tevékenység törlését kérelmezi.

(2) Az egyszerûsített akkreditáció iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az adatváltozást tanúsító okirat másolatát,

b) az akkreditációval érintett telephelyre vonatkozó akkreditációs feltételek fennállását igazoló iratok másolatát,

c) a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység tekintetében az 5. § (3) bekezdés l) pontjában

meghatározott dokumentumokat, és

d) a külön jogszabály szerinti egyszerûsített akkreditációs díj megfizetésének igazolását.

(3) Amennyiben a kérelem egyszerûsített akkreditációs eljárás keretében nem bírálható el, a munkáltatót határidõ

kitûzésével fel kell hívni az akkreditációs eljárás szerinti kérelem elõterjesztésére, valamint a két eljárási díj közötti

különbözet megfizetésére. Ha a munkáltató a felhívásnak eleget tesz, az akkreditációs eljárás általános szabályai

szerint a kérelem elbírálásáról, egyébként az egyszerûsített eljárás megszüntetésérõl kell dönteni.

(4) Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban új rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani a módosítást nem

érintõ adatok változatlanul hagyásával. Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban egyebekben az akkreditációs eljárás

szabályait kell alkalmazni.

5. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány

7. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltatót, valamint azon telephelyét, ahol a

megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása megfelel az e rendeletben meghatározott

szabályoknak.

(2) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan idõre kell kiállítani.

(3) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntésként a tanúsítványt kell

kiállítani. A kérelemnek nem teljes egészében helyt adó döntés esetén a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt a

határozat jogerõre emelkedésének napján, külön okiratban kell kiállítani.

(4) Ha a munkáltató a Hivatal valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és ennek eredményeként új eljárásra kerül sor,

a megismételt eljárásban kiállított rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatályának kezdõ napja az elsõfokú döntés

meghozatalának idõpontja.

8. § (1) Vissza kell vonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató

a) kérelmezi,

b) tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti,

c) ellen a bíróság jogerõsen elrendelte a felszámolási eljárást,

d) végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll,

e) a munkabért a tanúsítvány hatálya alatt 30 napot meghaladó késedelemmel nem fizette meg, és a késedelmet

megállapító hatósági döntésben meghatározott határidõn belül bérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

f) esetében az állásidõ idõtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen

mértékû állásidõ a megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette,

amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidõ idõtartamát megállapító hatósági

döntésben meghatározott határidõn belül nem tesz eleget,

g) az e rendelet szerinti ellenõrzések során 12 negatív értékelõpontot összegyûjtött,
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h) az akkreditációs eljárás, illetve ellenõrzés során olyan lényeges tényt vagy körülményt hallgatott el, vagy olyan

tényrõl nyilatkozott valótlan tartalommal, amely a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetve

visszavonását megalapozza.

(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor,

az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban

a tanúsítvány visszavonásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított két év elteltével nyújthatja be.

Az ezt megelõzõen benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell

utasítani.

6. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program

9. § (1) A munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatási feladatainak ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs

szakmai programban (a továbbiakban: szakmai program) rögzíti.

(2) A szakmai program tartalmazza:

a) a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit,

b) a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalmát, módját,

c) a segítõ szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét,

d) a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket,

e) a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elõsegítése érdekében kitûzött feladatokat,

f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggõ tervezett

intézkedéseket,

g) az (5) bekezdés szerinti éves értékelés szempontjait,

h) a személyes rehabilitációs tervek készítésére vonatkozó eljárás bemutatását és

i) a segítõ személy igénybevételének bemutatását, a segítõ személy tekintetében a foglalkoztatásra irányuló

jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, vagy ha a segítõ személyt nem a munkáltató foglalkoztatja, a segítõ

személy biztosítását szolgáló megállapodás másolatát; ha a munkáltató nem biztosít segítõ személyt, ennek

indokolását.

(3) Tranzit foglalkoztatás esetén, annak hatékony megvalósítása és eredményességének elõsegítése érdekében a

munkáltató akciótervet készít a tranzitálás lépcsõinek, valamint a nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatókkal és az

államigazgatás illetékes szerveivel való együttmûködés módjának bemutatásával. Az akcióterv a szakmai program

függelékét képezi.

(4) A szakmai programot három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni, és a keretszerzõdés

meghosszabbítása esetén a keretszerzõdés idõtartamára tekintettel ki kell egészíteni.

(5) A szakmai program teljesítését évente értékelni kell. A szakmai programot és annak értékelését – a rehabilitációs

tanácsadó aláírását követõen – a munkáltató vezetõ tisztségviselõje hagyja jóvá.

7. A személyes rehabilitációs terv

10. § (1) A rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor bevonásával – a komplex minõsítés alapján, a rehabilitációs

foglalkoztatás irányának meghatározása érdekében – személyes rehabilitációs tervet készít a megváltozott

munkaképességû munkavállaló munkába lépését, illetve próbaidõ esetén a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül.

(2) A személyes rehabilitációs terv tartalmazza a megváltozott munkaképességû munkavállaló

a) munkakörének megjelölését,

b) meglévõ képzettségei, képesítései felsorolását,

c) munkavégzõ képességének jellemzõit,

d) által folytatható tevékenységeket, illetve betölthetõ munkaköröket,

e) számára érdeklõdésének, képességének, személyiségének és a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ, szakmai

elõrehaladást biztosító pályatervet,

f) által elérendõ rövid és hosszú távú célok meghatározását,

g) megfelelõ foglalkoztatását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket,

h) részére nyújtott segítõ folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit és

i) tekintetében a segítõ szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
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(3) Tranzit foglalkoztatás esetén a személyes rehabilitációs tervet a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs terv (a továbbiakban:

rehabilitációs terv) keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni.

(4) A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség szerint módosítani kell.

8. Segítõ szolgáltatások

11. § (1) A munkáltató lehetõvé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételét.

(2) Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítõ szolgáltatás különösen

a) a munkaerõ-piaci információ nyújtása,

b) a munkatanácsadás,

c) a pályatanácsadás,

d) a rehabilitációs tanácsadás és

e) a pszichológiai tanácsadás.

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló és a rehabilitációs mentor által közösen meghatározott célok elérése

érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és

önálló életvitelt segítõ szolgáltatás különösen

a) az életvezetési tanácsadás,

b) a jogsegélyszolgálat,

c) a családgondozás és

d) a szociális ügyintézés.

9. A rehabilitációs tanácsadó

12. § (1) A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó

látja el.

(2) A rehabilitációs tanácsadó

a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel

az abban foglaltak minõségéért, megvalósulásáért,

b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékelésérõl,

c) gondoskodik a segítõ szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról,

az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítésérõl a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá

a szakmai programba,

d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességû munkavállalók részére a munkavégzés helye

szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen,

e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,

f) kapcsolatot tart a fõvárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével (a továbbiakban:

rehabilitációs szakigazgatási szerv).

(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi

4 órában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat.

(4) Rehabilitációs tanácsadóként az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.

10. A rehabilitációs mentor

13. § (1) A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttmûködve, a megváltozott munkaképességû

munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek

figyelembevételével elõsegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.

(2) A rehabilitációs mentor

a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességû munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,

b) felméri, valamint elõsegíti a megváltozott munkaképességû munkavállaló képességeinek fejlesztését,

c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggõ szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási

rendszerrel és jogszabályi elõírásokkal kapcsolatban,
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d) a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos

terápiát, részt vesz a végrehajtásában,

e) megválasztja a megfelelõ oktatási módszereket,

f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,

g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,

h) közvetítõ szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott

munkaképességû munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,

i) a tranzit foglalkoztatást követõen legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott

munkaképességû munkavállaló nyílt munkaerõ-piacon történõ sikeres elhelyezkedése érdekében.

(3) A rehabilitációs foglakoztatás keretében a munkáltató köteles

a) 1–100 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fõ,

b) 101–250 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 1 fõ,

c) 251–1000 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 2 fõ,

d) 1000 fõ feletti megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 3 fõ

rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.

(4) Rehabilitációs mentorként – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. melléklet szerinti képesítéssel és

gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.

(5) Ha a munkáltató legfeljebb 20 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és

a rehabilitációs tanácsadó feladatait – teljes munkaidõben – egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik

az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.

(6) A munkáltató vezetõ tisztségviselõje nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói és/vagy rehabilitációs mentori

tisztséget.

11. A segítõ személy

14. § (1) Ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló egészségi állapota indokolja, a munkáltató – munkaviszony vagy

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében – segítõ személyt biztosíthat a munkába járáshoz vagy a

munkavégzéshez. A segítõ személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás útján is történhet.

(2) A segítõ személy feladatainak ellátásáról a munkáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az általa segített megváltozott munkaképességû személyek nevét,

b) az elvégzett feladatok megnevezését.

12. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei

15. § (1) Az akkreditált munkáltató köteles

a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelõen mûködni,

b) lehetõvé tenni az ellenõrzést, az ellenõrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését,

a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,

c) 8 munkanapon belül bejelenteni

ca) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változását,

cb) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,

cc) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény

bekövetkezését,

cd) tevékenységének, illetve a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszûnését, illetve

megszüntetését,

ce) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csõdeljárás, felszámolási eljárás,

kényszer-végelszámolás vagy kényszer-törlési eljárás indul,

d) az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs

tevékenységérõl minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámolni a

Hivatalnak,
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e) az 5. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat – az adatokban bekövetkezõ változást követõ

5 munkanapon belül, a Hivatal honlapján meghatározott formátumban – megküldeni a Hivatal részére és

f) jogszabályi, illetve szerzõdéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni.

(2) A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a munkáltató köteles e tevékenységet megszakítani,

ha tudomására jut, hogy a más vállalkozásnál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének

feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.

13. Ellenõrzés

16. § (1) Az ellenõrzés a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az e rendeletben meghatározott munkáltatói

kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, valamint a munkáltató által igénybe vett, e rendelet hatálya alá tartozó

költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálatára irányul.

(2) A helyszíni ellenõrzés elõre tervezetten, folyamatba épített ellenõrzés útján, illetve évente egyszer átfogó ellenõrzés

keretében valósul meg.

(3) Az ellenõrzés során a Hivatal a 40. § alapján lefolytatott pénzügyi ellenõrzés jegyzõkönyveit is alapul véve jár el.

(4) A Hivatal az ellenõrzés során negatív értékelõpontot állapít meg a következõ esetekben és mértékben:

a) az egyéni foglalkoztatási megállapodásban foglalt egyes rendelkezések be nem tartása esetén 1–3 pontig terjedõ

mértékben,

b) a keretszerzõdésben, illetve az éves támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén

1–3 pontig terjedõ mértékben,

c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt történõ késedelmes munkabér-fizetés esetén 1–3 pontig

terjedõ mértékben,

d) az illetékes hatóság által kiszabott munkaügyi, munkavédelmi, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok

megsértése vagy az egyenlõ bánásmód megsértése miatt kiszabott bírság esetén 1–3 pontig terjedõ mértékben,

e) ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely

tekintetében illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, 60 napon túl folyamatosan fennálló,

túlfizetéssel csökkentett adótartozással rendelkezik vagy rendelkezett, 1–3 pontig terjedõ mértékben,

f) ha a végelszámolással, kényszer-végelszámolással, kényszertörléssel, csõdeljárással vagy felszámolási eljárással

kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidõben nem tett eleget, 2 pont mértékben,

g) a 3. melléklet szerinti esetekben az ott meghatározott keretek között.

(5) A negatív értékelõpont megállapításának feltétele, hogy

a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma a megváltozott

munkaképességû munkavállalók – a szabályszegés megállapítását megelõzõ havi – létszámának 10%-át

meghaladja,

b) az adott szabály megsértése egy éven belül több alkalommal történt,

c) az adott szabály megsértése egyszerre több telephelyen történt,

d) a szabályszegés megismétlõdött azt követõen, hogy a 3 éven belül lefolytatott ellenõrzés a szabályszegést

megállapította vagy

e) a rehabilitációs tervben foglaltak megsértése a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak megvalósítását akadályozza,

illetve veszélyezteti.

(6) A negatív értékelõpont mértékét a (4) bekezdésben meghatározott keretek között a szabályszegés súlyára tekintettel

kell megállapítani a következõ szempontok szerint:

a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma,

b) a szabályszegés ismétlése,

c) az ismételt szabályszegés gyakorisága.

(7) Egy adott szabályszegésre tekintettel ugyanazon körülmények vizsgálata alapján – ideértve a szabályszegés idejét

és helyét is – negatív értékelõpontot nem lehet ismételten megállapítani.

(8) A kiszabott negatív értékelõpontokat a Hivatal a munkáltatóval végzésben közli.

(9) A negatív értékelõpontot a kiszabásáról rendelkezõ döntés jogerõre emelkedését követõ 3 év elteltével az e rendelet

szerinti valamennyi eljárásban figyelmen kívül kell hagyni.
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III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI

14. A támogatás általános szabályai

17. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs

foglalkoztatásához nyújtható.

(2) Az e rendelet szerinti támogatással a megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaviszony keretében történõ,

a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatása nem támogatható, ha

a) a munkavállaló az 1. § 6. pont 6.2. vagy 6.3. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy

b) a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás

ba) a munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti vagy

bb) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel nem áll összhangban vagy

c) a munkavállaló munkaköre tekintetében a munkaidõ-keret alkalmazásáról a 29. § szerinti keretszerzõdésben nem

állapodtak meg.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a munkáltató által

foglalkoztatottak létszáma a 25 fõt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a

szerinti megváltozott munkaképességû személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezõ

foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.

18. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások forrása a központi költségvetésrõl szóló törvényben megjelölt,

a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési elõirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésû

elõirányzat).

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve a Hivatal. Az errõl szóló szerzõdést a társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal fõigazgatója a központi költségvetésrõl szóló

törvény kihirdetését követõ 8 munkanapon belül köti meg.

19. § (1) E rendelet alapján nem ítélhetõ meg támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági

rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) és

d) pontjában foglalt tevékenységhez.

(2) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása az általános csoportmentességi

rendelet 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.

(3) A támogatás intenzitása tekintetében a támogatott tevékenységre vonatkozó állami támogatási intézkedések teljes

összegét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi

forrásból finanszírozzák.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás nem nyújtható azon szervezet részére, amely

a) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett eleget vagy

b) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak

minõsül.

(5) Az e rendelet szerinti támogatásban részesülõ munkáltató köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és

dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.

20. § E rendelet alapján a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásához kapcsolódó következõ költségek

támogathatók:

a) a megváltozott munkaképességû munkavállaló után fizetendõ bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),

b) a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességbõl fakadó

többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
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15. A bérköltség támogatásának szabályai

21. § (1) A bérköltség – a (2)–(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében

meghatározott feltételekkel támogatható.

(2) A bérköltség akkor támogatható, ha a munkáltató a megváltozott munkaképességû munkavállalót egészségi

állapotának megfelelõ munkahelyi környezetben és munkakörben, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási

megállapodás szerint foglalkoztatja.

(3) Nem támogatható a bérköltség,

a) ha a támogatással érintett munkavállaló

aa) öregségi nyugdíjra jogosult,

ab) munkaszerzõdése szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,

ac) foglalkoztatása nem munkaviszony keretében történik,

ad) foglalkoztatására munkaerõ-kölcsönzés keretében vagy – a munkapróba kivételével – a munkaszerzõdéstõl

eltérõ munkáltatónál kerül sor,

ae) munkaköre a meglévõ képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,

af) esetében a munka törvénykönyve szerinti teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül

hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét, vagy

ag) a munkabér kifizetése mellett munkát nem vagy a munkaszerzõdésben megjelölt idõtartamtól kevesebb

idõben végez;

b) ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a 3. §-ban foglalt feltételek;

c) ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feltételek;

d) ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenõrzését a munkáltató vagy más vállalkozás érdekkörében

végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem teszi lehetõvé vagy

e) ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(4) Bérköltségként az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott költségek vehetõk

figyelembe, azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelezõ járuléknak kell tekinteni a munkáltató által

a munkabér után fizetendõ adót is.

(5) A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú

jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató), és

a) az általa végzett, a létesítõ okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minõsül

gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá

b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem

gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.

(7) Új munkavállaló alkalmazása esetén a bérköltség az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdésében

foglalt feltétellel támogatható, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdése szerinti

a) önkéntes kilépésnek kell tekinteni, ha

aa) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni

foglalkoztatási megállapodás a 33. § (3) bekezdés a)–b) pontja alapján hatályát veszti,

ab) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni

foglalkoztatási megállapodást a 34. § szerinti kihelyezés céljából felbontják,

ac) a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,

ad) a munkaviszonyt a munkavállaló felmondja vagy azonnali hatállyal felmondja vagy

ae) a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szûnik meg;

b) kötelességszegésnek kell tekinteni, ha

ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali

hatállyal felmondja vagy

bb) a munkaviszonyt határozott idõre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik

meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése

alapján felmondja.
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16. A többletköltség támogatásának szabályai

22. § (1) A többletköltség – a (2)–(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet

42. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.

(2) Adott munkavállaló esetében többletköltség csak akkor vehetõ figyelembe, ha a munkavállalóra a bérköltség

támogatásának feltételei teljesülnek.

(3) A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható.

(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti költségek

alatt a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadó, a 13. § szerinti rehabilitációs mentor, valamint a 14. § szerinti segítõ

személy alkalmazásához kapcsolódó költségeket kell érteni.

(5) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti védett

munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.

17. Az egyéni támogatás általános szabályai

23. § (1) Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen

kell megállapítani (a továbbiakban: egyéni támogatás).

(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra

külön-külön kell meghatározni.

(3) Az egyéni támogatás éves keretösszege a 31. § szerint kerül meghatározásra.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló esetében

– a 21. § (6) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feltételt teljesítõ nonprofit munkáltató által foglalkoztatott

munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a 33. § szerinti egyéni

foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének

a) 100%-a a támogatás idõtartamának elsõ évében,

b) 90%-a a támogatás idõtartamának második évében,

c) 80%-a a támogatás idõtartamának második évét követõen.

24. § Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás idõtartamát és a támogatás idõtartamának kezdetét a

rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a munkavállaló komplex minõsítésben meghatározott rehabilitációs

szükségletei alapján.

25. § (1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.

(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerzõdés megkötése.

(3) Éves támogatási szerzõdés azzal a munkáltatóval köthetõ, aki az e rendelet szerinti keretszerzõdéssel rendelkezik.

(4) Keretszerzõdés a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthetõ, illetve a pályázaton

nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerzõdése.

18. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai

26. § (1) A miniszter minden év szeptember 10-éig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra.

(2) A pályázat célja a rehabilitációs foglalkoztatás tekintetében a szükséges foglalkoztatási kapacitások biztosítása.

(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a pályázati felhívás célját,

b) a pályázat formai, tartalmi követelményeit,

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját és határidejét,

d) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,

e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

f) a pályázat elbírálásának rendjét, az elbírálás szakmai szempontrendszerét,

g) a keretszerzõdés megkötésének, illetve meghosszabbításának feltételeit, a szerzõdésszegés jogkövetkezményeit.
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(5) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidõt 30 nappal megelõzõen közzé kell tenni a miniszter által vezetett

minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.

(6) A pályázatot elektronikus formában, a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.

(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidõvel hiánypótlásra

hívja fel.

(8) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidõn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak

határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.

27. § (1) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. A Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül

javaslattételre elõkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.

(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Hivatal fõigazgatója,

a) 1 tagját a miniszter,

b) 1 tagját az igazságügyért felelõs miniszter,

c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,

d) 1 tagját a Hivatal fõigazgatója

jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselõi közül, a pályázati felhívás közzétételét követõ

5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítõ tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit

az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a mûködési rendjét – e rendelet keretei között –

maga határozza meg. A bizottság mûködésének feltételeit a Hivatal biztosítja.

(3) A bizottság javaslatot tesz a miniszter részére a nyertes pályázatokra. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(4) A bizottság a javaslatát a következõ szempontok alapján alakítja ki:

a) a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,

b) a munkáltatónak az ellenõrzés alapján történõ értékelése,

c) a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,

d) a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,

e) a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,

f) a munkáltató egyéb bevételeibõl a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és mûködtetésébe történõ

visszaforgatás mértéke,

g) az elõállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok

felkutatására irányuló tevékenysége,

h) a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,

i) a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevõ

szervezetekkel, személyekkel,

j) a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,

k) a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.

(5) A bizottsági ülésrõl készített jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat

meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását. A jegyzõkönyv a

pályázati eljárás lezárását követõen nyilvános, abba bárki betekinthet.

(6) A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ 5 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról, és döntésérõl

tájékoztatja a Hivatalt.

(7) A Hivatal a döntésrõl értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) nyertes pályázat esetén

aa) a pályázat alapján befogadott foglalkoztatási kapacitásokat,

ab) a keretszerzõdés megkötésének idõpontját, a benyújtandó dokumentumokat és a szerzõdéskötéssel

kapcsolatos információkat;

b) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

28. § (1) Ha a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követõen meghatározott területen a szükséges

foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott területre meghívásos pályázatot lehet kiírni.

(2) A meghívásos pályázatra egyebekben a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázatra vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.
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19. Keretszerzõdés

29. § (1) A keretszerzõdést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 költségvetési év idõtartamra.

(2) A hatályos keretszerzõdés idõtartama – a 16. § szerinti ellenõrzés eredményét is figyelembe véve – évente, további

1 évvel hosszabbítható meg.

(3) A keretszerzõdés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben november 20-ig – meghívásos pályázat esetén

a pályázatokról való miniszteri döntést követõ 8 munkanapon belül – történik.

(4) A keretszerzõdésben

a) a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásának e rendeletben meghatározott

személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, amennyiben a munkavállaló után egyéni támogatásban részesül;

b) a Hivatal vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához

az egyéni támogatást – a költségvetési források függvényében – biztosítja.

(5) A keretszerzõdésnek tartalmaznia kell különösen

a) a foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatással érintett telephelyeit, telephelyenként a tranzit foglalkoztatást,

illetve tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát, a foglalkoztatás jellemzõit, személyi és tárgyi

feltételeit,

b) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidõ-keretet kíván megállapítani,

c) a munkáltató bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét,

d) a kötelezõen vezetendõ dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

e) az ellenõrzés rendjét,

f) az éves támogatási szerzõdés megkötésének határidejét és módját,

g) a keretszerzõdés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

h) a szerzõdésszegés következményeit.

30. § (1) A keretszerzõdés megszûnik

a) a szerzõdés idõtartamának leteltével,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével,

c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával,

d) felmondással.

(2) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve szerzõdéses kötelezettségét nem

teljesíti,

b) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen csõd-, végrehajtási vagy adósságrendezési

eljárás indul,

c) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét súlyosan

vagy ismételten megszegi.

(3) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondja, ha

a) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési

eljárás indul,

b) a munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely

jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat

nem került volna támogatásra.

20. Éves támogatási szerzõdés

31. § (1) A miniszter minden évben – a Hivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján – december 10-ig meghatározza

a következõ költségvetési évre vonatkozóan

a) a támogatási elveket,

b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett éves keretösszeget,

c) az egyéni támogatás tervezett éves keretösszegét,

d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérõszámait,

e) a tartós foglalkoztatásban és a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók tervezett létszámát.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási elveket, valamint az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai

teljesítmény-elvárásokat

a) a 26. § szerinti pályázati felhívásban közzétett szakmai ajánlásokkal és a hatályos keretszerzõdésekkel

összhangban kell meghatározni,

b) a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.

(3) A Hivatal a miniszter (1) bekezdés szerinti döntése alapján minden év december 20-ig elõkészíti a miniszter részére

a következõ költségvetési évre szóló éves támogatási tervet (a továbbiakban: éves támogatási terv). A miniszter

az éves támogatási tervben minden év december 24-ig munkáltatónként meghatározza

a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességû

munkavállalók tervezett számát,

b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,

c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett éves keretösszegét.

(4) Az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességû munkavállalók számát az adott

munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata alapján

a következõ költségvetési évre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni.

(5) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak módosítására

vonatkozó elveket arra az esetre, ha

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló központi költségvetési törvényben

meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér vagy

b) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága

megszûnik.

(6) Az (5) bekezdés szerinti elveket a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december

31-ig közzé kell tenni.

(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló költségvetési törvényben meghatározott

fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér, a Hivatal az éves támogatási tervet – munkáltatónként – az

(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott elvek alapján módosítja.

32. § (1) A Hivatal az éves támogatási terv alapján a következõ évi támogatás céljából minden évben a 18. § (2) bekezdése

szerinti szerzõdéskötést követõen hatósági szerzõdést köt a munkáltatóval (a továbbiakban: éves támogatási

szerzõdés).

(2) Az éves támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell

a) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes éves keretösszegét,

b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,

c) a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók

számát, az év során a tartós, illetve a tranzit foglalkoztatásba belépõ új munkavállalók tervezett számát,

d) a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait,

e) a munkáltató kötelezettségvállalását a (4)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az

e rendelkezésekben elõírt kötelezettségek teljesítésére.

(3) Az éves támogatási szerzõdés megszûnésére, felmondására – a (4)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –

a keretszerzõdésre megállapított szabályokat alkalmazni kell.

(4) Ha a munkáltató legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság és

a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem teljesíti,

a miniszter – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett

kezdeményezheti a társaságnál olyan ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés

alapján kapott támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amelynek

a) elõzetes jóváhagyása szükséges – a társasági szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének

az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ határozatához és

b) egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.

(5) Ha a munkáltató

a) kevesebb, mint 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság vagy

b) olyan, legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság, amelynek

társasági formája ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását nem teszi lehetõvé,
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és a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem

teljesíti, a miniszter – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett

kezdeményezheti a társaságnál olyan felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés alapján kapott

támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amely véleményének elõzetes kikérése szükséges – a társasági

szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ

határozatához, és amelynek egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.

(6) Ha a munkáltatónál ügydöntõ felügyelõbizottság, illetve felügyelõbizottság már mûködik, a miniszter a (4) és (5)

bekezdés szerinti esetben – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett – e felügyelõbizottság olyan átalakítását

kezdeményezheti a munkáltatónál, amelynek eredményeként a felügyelõbizottság hatásköre, összetétele és

mûködése a (4), illetve (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

(7) Ha a munkáltató a miniszter által megállapított határidõben nem gondoskodik arról, hogy a (4)–(6) bekezdésnek

megfelelõ változásokat a cégbíróság bejegyezze a cégjegyzékbe, a Hivatal a miniszter által meghatározott határidõ

lejártát követõ hónap 1. napjával az éves támogatási szerzõdést felmondja.

21. Egyéni foglalkoztatási megállapodás

33. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló

rehabilitációs terve alapján – megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási

megállapodás).

(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza

a) az egyéni támogatással érintett munkavállaló természetes személyazonosító adatait,

b) az egyéni támogatás kezdetét és idõtartamát,

c) az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat,

d) a munkáltatónak az egyéni támogatással érintett munkavállaló rehabilitációs tervével összhangban

megállapított foglalkozási rehabilitációs kötelezettségeit,

e) az egyéni támogatással érintett munkavállaló munkakörét, munkarendjét,

f) munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén havi bontásban

fa) a munkaidõ-keretben meghatározott munkaórák számát,

fb) az átlagos napi munkavégzés idõtartamát.

(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha

a) a komplex minõsítés alapján megállapításra kerül, hogy a munkavállaló nem minõsül rehabilitálhatónak vagy

az 1. § 6. pont 6.2. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személynek,

b) az egyéni támogatás idõtartama letelik vagy

c) az egyéni foglakoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszûnik vagy a

munkaviszonyt megszüntetik.

(4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a munkáltatót a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntésérõl a döntéssel egyidejûleg

tájékoztatja.

(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha az

egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét

ismételten, súlyosan megszegi, és ezzel a rehabilitációs terv megvalósítását akadályozza.

(6) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás megszûnésére, felmondására a keretszerzõdésre megállapított szabályokat

alkalmazni kell.

22. Az egyéni támogatás speciális szabályai tranzit foglalkoztatás esetén

34. § (1) A tranzit foglalkoztatás célja megvalósul, ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló a tranzit foglalkoztatást

követõen legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében munkát végez a nyílt munkaerõ-piacon

(a továbbiakban: kihelyezés).

(2) A munkáltató a kihelyezés érdekében a megváltozott munkaképességû személy részére a tranzit foglalkoztatást

követõ legalább 6 hónapig biztosítja a rehabilitációs mentori szolgáltatás igénybevételét.
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35. § (1) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama egy adott személy esetében egy alkalommal, legfeljebb

3 évre állapítható meg.

(2) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglalkoztatási megállapodásban havi bontásban meg kell határozni az egyéni

támogatás keretösszegét.

(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási idõszak lejárta elõtt – a rehabilitációs szakigazgatási szerv

egyetértése nélkül – a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltõ munkavállaló esetében

a 23. § (4) bekezdésének alkalmazása során – az elõzõ munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az elõzõ munkavállaló

esetében megállapított támogatási idõszak végéig – úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az elõzõ munkavállaló

támogatási idõtartamát folytatná; ezt követõen a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.

23. Az egyéni támogatás speciális szabályai tartós foglalkoztatás esetén

36. § Tartós foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama legfeljebb 3 évre állapítható meg, és korlátozás nélkül

ismételten megállapítható.

24. Az egyéni támogatás felhasználása

37. § (1) A munkáltató – a 38. §-ban foglalt eltéréssel – adott hónapra, adott munkavállaló tekintetében

a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét,

b) tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni

támogatás keretösszegét

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: havi keretösszeg] használhatja fel, a (2)–(4) bekezdésben meghatározott

feltételekkel.

(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által

ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a havi átlagban legalább napi 6 órás idõtartamú foglalkoztatás.

A havi átlagban napi 6 órát el nem érõ foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg idõarányos része használható fel.

(3) Amennyiben az egyéni támogatással érintett munkavállaló által ténylegesen ledolgozott munkaórák száma nem éri el

adott munkanapon a 4 órát, a munkavállaló után az adott munkanap tekintetében egyéni támogatás nem

használható fel.

(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési

évben felhasználható.

38. § (1) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén

a) a munkaidõ-keretben foglalkoztatott munkavállalók után felhasznált támogatással külön kell elszámolni,

b) a munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott

egyéni támogatási keretösszeget használhatja fel (a továbbiakban: munkaidõ-keretre megállapított havi

keretösszeg),

c) a teljes – munkaidõ-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az

átlagos napi munkavégzés idõtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra

meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott

hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát el nem érõ foglalkoztatás esetén adott hónapra

csak a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszeg idõarányos része használható fel,

d) a munkaidõ-keret teljes idõtartamát alapul véve – a munkaidõ-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs

foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel – az átlagos napi

6 órát el nem érõ foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidõ-keret

idõtartamára számított hányadának – idõarányos része használható fel,

e) csak annyi munkanapra használható fel támogatás, amennyi tekintetében – a munkaidõ-keret teljes idõtartamát

alapul véve – a ledolgozott átlagos munkaórák száma a 4 órát eléri.

(2) Az (1) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben

a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatáshoz felhasználható.
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25. Az egyéni támogatás folyósítása

39. § (1) A Hivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követõ hónap 8-áig, folyósítja.

(2) Az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget,

ezt követõen a havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított

összegét kell folyósítani.

(3) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal

az adott hónapra meghatározott munkaidõ-keretre megállapított, a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti havi

keretösszeget, ezt követõen a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott

munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani.

(4) A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató az elõzõleg folyósított támogatás felhasználásáról a folyósítás hónapjának

20-áig elszámolt.

(5) Nem folyósítható az (1) bekezdés szerinti támogatás, ha

a) a keretszerzõdést, az éves támogatási szerzõdést felmondják,

b) a munkáltató felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll.

(6) Nem folyósítható a (2)–(3) bekezdés szerinti támogatás, ha az egyéni foglakoztatási megállapodást felmondják.

(7) Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított egyéni támogatás folyósítását, ha az ellenõrzés

keretében megállapítást nyer, hogy

a) az egyéni támogatás megállapításának feltételei nem teljesülnek,

b) a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg vagy

c) a munkáltató a munkabér után fizetendõ adót, járulékot nem, illetve határidõben nem fizeti meg.

26. Pénzügyi ellenõrzés

40. § Az egyéni támogatásban részesülõ munkáltató pénzügyi ellenõrzését – a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint –

a Magyar Államkincstár végzi.

27. A támogatás visszafizetése

41. § (1) Ha a támogatást vagy annak egy részét nem az e rendeletben vagy az éves támogatási szerzõdésben meghatározottak

szerint használták fel, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(2) A támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a munkáltatóval írásban kell

közölni, egyidejûleg a munkáltatót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(3) A Hivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást

tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.

28. Munkapróba

42. § (1) A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval

(a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ megváltozott munkaképességû

munkavállaló munkaszerzõdéstõl eltérõ, nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat

szerzése céljából (a továbbiakban: munkapróba).

(2) Az egyéni támogatás idõtartama alatt több alkalommal is sor kerülhet munkapróbára, de a munkapróbák együttes

idõtartama legfeljebb 4 hónap lehet.

(3) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató köteles a munkapróbát megszakítani, és errõl a rehabilitációs szakigazgatási

szervet értesíteni, amennyiben tudomására jut, hogy a befogadó munkáltatónál nem teljesülnek a munkavállaló

biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.

(4) A munkapróba idõtartama alatt

a) a munkapróbára kihelyezõ munkáltató esetében a bérköltség és a többletköltség az általános szabályok szerint

támogatható,

b) munkapróbára kihelyezõ nonprofit munkáltató esetében a többletköltség az általános szabályok szerint

támogatható, azonban a bérköltségnek csak legfeljebb a 75%-a támogatható, kivéve, ha a munkapróbát

– a 21. § (6) bekezdése szerinti tevékenység keretében – szintén nonprofit munkáltató biztosítja.
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(5) A munkapróbáról a befogadó munkáltató igazolást ad, melyben értékeli a munkavállaló teljesítményét.

(6) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató

a) figyelemmel kíséri a munkapróba megvalósulását, és amennyiben indokolt, kezdeményezi a munkapróbára

irányuló jogviszony módosítását vagy megszüntetését,

b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és a rehabilitációs szakigazgatási szerv részére

a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerõ-piaci munkavégzéshez szükséges

további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes

rehabilitációs terv módosítását.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 55. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 44. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdés d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 23. § (4) bekezdése és a 35. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a támogatás 2014. január 1-jét

megelõzõ idõtartamát a 23. § (4) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.

44. § (1) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot.

A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”

(2) Az 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy

eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselõjének közjegyzõi

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz

benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton,

közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”

45. § E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó

támogatást tartalmaz.

46. § E rendelet alapján támogatás 2013. január 1-jétõl nyújtható.

47. § A 18. § (2) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2013. évi fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében kell

alkalmazni.

48. § (1) 2012-ben

a) a 26. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a pályázatot e rendelet hatálybalépését követõ 10 munkanapon

belül közzé kell tenni,

b) a 26. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázót egy alkalommal, 3 munkanapos határidõvel

hívja fel hiánypótlásra,

c) a 27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ

5 munkanapon belül küldi meg a bizottság részére,

d) a 27. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ

2 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról.

(2) A 26. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen 2012-ben a pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy

a munkáltató rendelkezzen az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal, azonban a munkáltatóval kizárólag
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abban az esetben köthetõ éves támogatási szerzõdés, ha érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal

rendelkezik.

(3) 2012-ben a pályázathoz mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés a)–g) és i)–m) pontjában meghatározott dokumentumokat.

Amennyiben a pályázó a 49. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató, a pályázathoz a 49. § (2) bekezdésében

meghatározott dokumentumokat kell csatolni, az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolás kivételével.

49. § (1) A 6. § szerinti egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni azon munkáltató esetében, amely e rendelet

hatálybalépését megelõzõ egy éven belül lezajlott akkreditációs eljárás eredményeképpen e rendelet hatálybalépését

követõen még legalább egy évig hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy e rendelet

hatálybalépésekor kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezik és 2011. január 1-jét követõen szerezte meg a védett

foglalkoztatóvá minõsítését (a továbbiakban: kiegészítõ akkreditációs eljárás).

(2) A kiegészítõ akkreditációs eljárás iránti kérelemhez csatolni kell

a) alap tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–m) pontjában megjelölt

iratokat,

b) rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint

k)–m) pontjában megjelölt iratokat,

c) kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint

k)–m) pontjában megjelölt iratokat.

(3) A kiegészítõ akkreditációs eljárásban az akkreditációs követelményeket teljesítõ munkáltató részére az e rendelet

szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani.

50. § (1) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem az e rendelet kihirdetését követõ 31. naptól nyújtható be.

A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolást. A kérelemhez

– az 5. § (3) bekezdésében, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – csak abban az esetben kell csatolni

a 48. § szerinti pályázati eljárásban már benyújtott dokumentumot, ha abban a benyújtást követõen változás történt.

(2) A 4. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a 48. § szerinti pályázaton részt vevõ munkáltatók esetében –

a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése

iránti kérelem elbírálásának határideje 30 nap.

(3) A (2) bekezdés alapján benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elutasítása vagy

a kérelemmel kapcsolatos eljárás megszüntetése esetén a munkáltatóval nem köthetõ keretszerzõdés, illetve a Hivatal

a megkötött keretszerzõdéstõl – a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl szóló döntés jogerõre

emelkedésével egyidejûleg – eláll.

51. § A 2012. évi pályázaton nyertes munkáltatók tekintetében

a) a 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a munkáltatóval 1 évre köt keretszerzõdést,

b) a 29. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a keretszerzõdés megkötése a miniszter 48. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott pályázati döntését követõ 31 napon belül történik.

52. § 2012-ben a 31. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter – a Hivatal javaslata alapján – a 48. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott pályázati döntésével egyidejûleg határozza meg a 31. § (1) bekezdés a)–e) pontjában

foglaltakat.

53. § (1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességû munkavállaló esetében az e rendelet szerinti

támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történõ foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben

a támogatás idõtartama a komplex minõsítés alapján hozott hatósági döntés jogerõre emelkedésének napjáig, illetve

a komplex minõsítés eredményérõl kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz

használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási

megállapodást az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamra köti meg a munkáltatóval.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló foglalkoztatásának támogatására egyebekben az e rendeletben

foglaltakat kell alkalmazni.
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54. § (1) 2012. december 31-ét követõen – a 2013. január 1-je elõtt folytatott foglalkoztatás tekintetében – a megváltozott

munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkaadók ellenõrzésével, valamint a megváltozott

munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok

visszakövetelésével kapcsolatban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény végrehajtási rendeleteinek 2012. december 31-én hatályos szabályai szerint kell eljárni.

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az

akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.)

alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban az Ar. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

55. § (1) Hatályát veszti az Ar.

(2) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet.

30. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

56. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott támogatás:)

„fb) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló

2004. évi CXXIII. törvény alapján járó kedvezmények, e törvény 16/B. §-ában meghatározott, a rehabilitációs kártyával

rendelkezõ munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény kivételével,”

57. § Az R1. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A munkáltató az e rendelet szerinti támogatások igénybevétele során nem számolhatja el költségként a szociális

hozzájárulási adó összegének azt a részét, amelyet a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint

a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti rehabilitációs kártya alapján nem kell

megfizetnie.”

58. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 73. §-a” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi

I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 33. §-a” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés l) pontjában a „192/C–193/A. §-ai” szövegrész helyébe a „196-197. §-a” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „átengedés, kirendelés” szövegrész helyébe a „más munkáltatónál” szöveg,

valamint a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes munkavégzés” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés c) pontjában megjelölt kiküldetéshez” szövegrész helyébe a „külföldön

történõ ideiglenes munkavégzéshez” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes

munkavégzés” szöveg,

f) 11. § (3) bekezdésében az „az Mt. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében” szövegrész helyébe az

„a munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés b) és d) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor képesítési elõírásai

1. Képesítési elõírások:

a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség

aa) humán szervezõ, humánerõforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezõi, igazgatásszervezõi,

szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás,

szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,

ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,

ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy

ad) egyéb felsõfokú iskolai végzettség.

b) Középfokú iskolai végzettség és a következõkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:

ba) munkaerõ-piaci ügyintézõ,

bb) munkaerõ-piaci menedzser,

bc) munkaerõ-piaci instruktor,

bd) személyügyi gazdálkodó,

be) közép-, illetve felsõfokú munkaügyi végzettség.

c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:

ca) felnõttoktatási szervezõ,

cb) gyógypedagógiai asszisztens,

cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,

cd) munka- és szervezet pszichológia,

ce) munkaügyi kapcsolatok,

cf) munkavédelem,

cg) pályaorientációs tanár,

ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,

ci) rehabilitációs környezettervezõ,

cj) személyügy,

ck) személyügyi igazgatás,

cl) tanácsadás pszichológia,

cm) tanulási és pályatanácsadás.

d) Az a)–c) pontban meg nem jelölt, de ugyanazon szakterületeken az e mellékletben felsorolt végzettséggel,

képzettséggel egyenértékû végzettség, képzettség, illetve szakképesítés.

2. Gyakorlati idõ:

Megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál eltöltött, rehabilitációs tanácsadó

esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.

2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

Az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról,

illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységrõl szóló beszámoló szempontjai

A beszámoló

I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett fõbb

intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint

II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltésébõl

áll.
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I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell

térni:

a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,

b) az igénybevett (nyújtott) segítõ szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességûek egészségi állapotára és

mentális fejlõdésére kifejtett hatására,

c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belsõ, munkahelyeken

megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerû képzés, továbbképzés),

d) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönzõ

belsõ érdekeltségi elemekre,

e) az alkalmazott képzések (belsõ, munkahelyeken belül megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg

iskolarendszerû oktatások) ismertetésére,

f) a munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményeire,

g) a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzésben

történõ részvételére és értékelésére,

h) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy

mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erõsítéséhez, a megváltozott

munkaképességû munkavállalók szakmai és egyéni fejlõdéséhez, továbbá

i) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére,

illetve azok felhasználására.

II. A munkavállalók létszámának változása*

A B C D

1.
Megnevezés

Rehabilitációs
akkreditációs

tanúsítvány kiadásának
napján

A tárgyévet megelõzõ
év utolsó napján

Változás

2. 1. Összes munkavállaló

3. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit
foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló

4. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ
munkavállaló

5. 2. Akkreditált székhelyen, telephelyen, fióktelepen
foglalkoztatott munkavállaló (helyszínenkénti
bontásban)

6. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit
foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló

7. – betanított munkás

8. – szakmunkás

9. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ
munkavállaló

10. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ
megváltozott munkaképességû munkavállaló

11. – betanított munkás

12. – szakmunkás

13. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ
munkavállaló

* A létszámot a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai állományi létszámra vonatkozó létszámszámítási szabályai

szerint kell számítani.
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3. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

A negatív értékelõpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben

a) a munkaszerzõdés, munkaköri leírás hiányosságai (1–4 pont),

b) szabályszegések a jelenléti ív, munkaidõ- és szabadság nyilvántartás, pihenõidõ tekintetében (1–4 pont),

c) az egyéb nyilvántartások hiányosságai (1–3 pont),

d) az irányítási, döntési folyamatok szabályozottságának hiányosságai (1–2 pont),

e) cégmegjelölés, cégtábla hiánya (1 pont),

f) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programban, a személyes rehabilitációs tervben foglaltak gyakorlati

megvalósításának hiányosságai (1–4 pont),

g) a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, feladatainak ellátásával kapcsolatos

hiányosságok (1–4 pont),

h) az elõírt akadálymentesítés hiányosságai (1–4 pont),

i) a bejelentési és éves beszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve határidõn túli megtétele (1–3 pont).

A Kormány 328/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minõsített adatot,
az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minõsítésérõl szóló
18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minõsített adatot, az ország

alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések

sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minõsítésérõl szóló

18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Kormány a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs és látogatóközpont építése, valamint

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete korhû tetõzetének visszaállítása érdekében

megvalósuló beruházások során szükséges, a 2. §-ban meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy

a beszerzések során a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy

a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot,

amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fûzõdõ alapvetõ érdekével.”

(2) Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § szerinti beszerzésnek minõsül a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs és

látogatóközpont, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete korhû tetõzetének

visszaállítása tervezése, kivitelezése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése, illetve az Országgyûlés

Hivatala kezdeményezésére és vele egyeztetve, más beruházók által a Kossuth teret közvetlenül érintõ

közmûvezetékekkel érintett ingatlanokon az 1. § szerinti beruházások eredményeként megvalósuló állapot hosszú

távú megõrzése érdekében lebonyolított beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések megvalósítása.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeirõl és az ellenõrzés rendjérõl

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A mosó- és tisztítószerekrõl szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

(a továbbiakban: 648/2004/EK rendelet) végrehajtásával kapcsolatos információk közlésével és cseréjével kapcsolatos

hatósági feladatokat

a) a biológiai bonthatóságra vonatkozóan az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF),

b) a címkézésre és a mosó- és mosogatószerek foszfortartalmára vonatkozóan a fogyasztóvédelmi hatóság

látja el.

2. § (1) A 648/2004/EK rendelet biológiai bonthatóságra vonatkozó elõírásainak megsértése esetén a közösségi rendelet

hatálya alá tartozó vizsgálati módszerekre akkreditált laboratóriumok bevonásával a környezetvédelmi,

természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) jár el.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés eredménye alapján a mosó- és tisztítószer a 648/2004/EK rendeletben

megfogalmazott biológiai bonthatóságra vonatkozó követelményeket nem elégíti ki, a felügyelõség határidõ

kitûzésével felszólítja a gyártót a hiányosság megszüntetésére, és a hiányosság megszüntetéséig a forgalmazást

megtiltja.

(3) Ha a hiányosság megszüntetése nem lehetséges, illetve a gyártó az elõírt határidõig annak nem tesz eleget,

a felügyelõség kötelezi a gyártót a termék forgalomból történõ kivonására és hulladékként való kezelésére.

(4) Ha az eredményekbõl megállapítható, hogy a gyártó által az ellenõrzés során közölt adatok nem felelnek meg

a valóságnak, a vizsgálatok költségei a gyártót terhelik.

3. § A 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 5. cikke szerinti eltérés iránti kérelmet a felületaktív anyagot gyártó

az OKTVF-hez nyújtja be.

4. § (1) A 648/2004/EK rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el, az ott

meghatározott szabályok szerint. E rendelkezések a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában

fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(2) A 648/2004/EK rendelet fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói

mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek koncentrációjának korlátozására vonatkozó

elõírásainak megsértése esetén piacfelügyeleti feladat- és hatáskörében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

5. § Abban az esetben, ha a mosó- és tisztítószer megfelel a 648/2004/EK rendelet elõírásainak, azonban kockázatot jelent

az emberek, állatok biztonságára, egészségére, illetve a környezetre, a 2. és 4. §-ban meghatározott hatóságok

a kockázat jellegétõl és mértékétõl függõen a kockázat csökkentésére irányuló intézkedések elõírásával egyidejûleg

a forgalmazást, illetve a felhasználást korlátozzák, felfüggesztik vagy megtiltják.

6. § (1) A 648/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelõ laboratóriumokat a Nemzeti Akkreditáló Testület

(a továbbiakban: Testület) akkreditálja, és elismeri a külföldi akkreditálási okiratokat. A Testület az akkreditált

laboratóriumokról és külföldi elismert okiratokról listát vezet, és az abban bekövetkezett változásokról a tárgyhónapot

követõ hónap 10-éig tájékoztatja az OKTVF-et.

(2) Amennyiben a Testület felügyeleti vizsgálat során megállapítja, hogy az akkreditált laboratórium nem felel meg

a 648/2004/EK rendelet szerinti követelményeknek, a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó rendelkezések szerint eljár.

(3) Az OKTVF a Testület akkreditált szervezetekrõl és természetes személyekrõl vezetett nyilvántartása alapján a biológiai

bonthatóság vizsgálatára akkreditált laboratóriumok listájáról, illetve a listában bekövetkezett változásokról

haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes

államok hatóságait.
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7. § A környezetvédelemért felelõs miniszter az 1., 2. és 4. § szerinti hatóságok kijelölésérõl – azok nevének és címének

megjelölésével – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

8. § Ez a rendelet 2013. január 2-án lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a mosó- és tisztítószerekrõl szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk

(1) bekezdés, 8. cikk (1)–(3) bekezdése, 10. cikk (1)–(2) bekezdése, 15. cikk (1) bekezdése, 17. cikk (4) bekezdése,

valamint 18. cikke, és

b) a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói

mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történõ módosításáról szóló,

2012. március 14-i 259/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (8) és (10) bekezdése

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

10. § Hatályát veszti a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenõrzésérõl és az

információszolgáltatás rendjérõl szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl
és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában 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 kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl

szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„a) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi

irányelv, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK, 2011/84/EU

tanácsi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,

85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EGK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK,

92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK,

2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK,

2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK,

2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK,

2009/129/EK, 2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU, 2011/59/EU bizottsági

irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,

a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság

csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány

II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

2. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. § Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK irányelvnek az irányelv III. mellékletének a mûszaki

fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/84/EU tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelethez

Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Referencia szám Hatóanyag neve

Korlátozások
Címkére felírandó

felhasználási
feltételek és

figyelmeztetések

alkalmazási terület
és/vagy

felhasználás

maximálisan
megengedett

koncentráció a
végtermékben

egyéb korlátozások
és követelmények

a b c d e f)

12. Hidrogén-peroxid és egyéb
olyan vegyületek vagy
keverékek, melyekbõl
hidrogén-peroxid szabadul fel,
beleértve a karbamid-
peroxidot és a cink-peroxidot

a) Hajápolási
keverékek

a) 12% H2O2

(40 térfogat-
százalék),
szabad vagy
felszabadult

Megfelelõ
kesztyû
használandó!

Hidrogén-
peroxidot
tartalmaz.

Szembe ne
kerüljön!

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!

b) Bõrápolási
keverékek

b) 4% H2O2,
szabad vagy
felszabadult

Hidrogén-
peroxidot
tartalmaz.

Szembe ne
kerüljön!

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!

c)
Körömerõsítõ
keverékek

c) 2% H2O2,
szabad vagy
felszabadult

Hidrogén-
peroxidot
tartalmaz.

Szembe ne
kerüljön!

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!

d) Szájápolási
termékek,
beleértve
a szájvizet,
a fogkrémet és
a fogfehérítõ
termékeket

d) � 0,1% H2O2,
szabad vagy
felszabadult
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e) Fogfehérítõ
termékek

e) 0,1% < és
� 6% H2O2,
szabad vagy
felszabadult

e) Csak
fogorvosok
számára
értékesíthetõ.
Használata
minden
alkalmazási
ciklusban elsõ
ízben fogorvos
vagy
fogszakorvos
által, illetve
fogorvos vagy
fogszakorvos
közvetlen
felügyelete
alatt és azonos
biztonsági
szint
biztosítása
mellett
történhet.
Ezután az
alkalmazási
ciklus
hátralevõ
részére a
fogyasztó
rendelkezésére
kell bocsátani.
18 éves kor
alatt nem
alkalmazható.

Hidrogén-
peroxidot
tartalmaz.

Szembe ne
kerüljön!

Szembe jutása
esetén azonnal
kiöblíteni!

A szabad vagy
felszabadult
H2O2

százalékban
kifejezett
koncentrációja.

18 éves kor
alatt nem
alkalmazható.

Csak fogorvos,
fogszakorvos
számára
értékesíthetõ.

Használata
minden
alkalmazási
ciklusban elsõ
ízben
fogorvos,
fogszakorvos
által, illetve
annak
közvetlen
felügyelete
alatt és azonos
biztonsági
szint
biztosítása
mellett
történhet.

Ezután az
alkalmazási
ciklus
hátralevõ
részére a
fogyasztó
rendelkezésére
kell bocsátani.
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Az emberi erõforrások miniszterének 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a

következõket rendelem el:

1. § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a

megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló

kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott akkreditációs eljárás megindításának

feltétele az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése (a továbbiakban: akkreditációs díj).

(2) Az akkreditációs díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az akkreditációs díj számítása során megváltozott

munkaképességû személynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû személyt kell tekintetni.

(3) Ha a munkáltató a székhelyén kívül telephelyének, illetve fióktelepének akkreditálását is kérelmezi, az akkreditációs díj

az 1. mellékletben meghatározott akkreditációs díj összegén felül telephelyenként, illetve fióktelepenként 50 000 Ft.

2. § A kormányrendeletben meghatározott egyszerûsített akkreditációs eljárás esetén az akkreditációs díj

a) az akkreditációs tanúsítványban foglalt adatok változásának átvezetése esetén 5000 Ft,

b) korábban nem akkreditált telephely, fióktelep tanúsítványba való felvétele esetén telephelyenként, illetve

fióktelepenként 50 000 Ft,

c) a kormányrendelet szerinti kiegészítõ akkreditációs eljárás esetén a hatályos és érvényes akkreditációs

tanúsítványért megfizetett akkreditációs díj és az 1. mellékletben meghatározott akkreditációs díj különbözete.

Amennyiben a munkáltató a kiegészítõ akkreditációs eljárásban korábban nem akkreditált telephelyet,

fióktelepet kíván akkreditáltatni, az akkreditációs díj telephelyenként, illetve fióktelepenként további 50 000 Ft.

3. § (1) Az akkreditációs díjat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú fizetési

számlájára történõ készpénzbefizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.

(2) Az akkreditációs díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára

történõ készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel vagy ezek másolatával kell igazolni.

(3) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az akkreditációs díj bevételekrõl elkülönített nyilvántartást vezet.

4. § (1) Az akkreditációs eljárásban a fellebbezés díja 160 000 Ft, amelyet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) számlaszámára kell befizetni.

(2) A fellebbezéshez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti díj megfizetésének igazolását. Az igazolásra a 3. § (2) bekezdését

megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha a másodfokon eljáró szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot megsemmisíti és új eljárás lefolytatását

rendeli el, az új eljárást külön akkreditációs díj befizetése nélkül kell lefolytatni.

(4) A fellebbezés díját vissza kell téríteni, ha az elsõ fokú határozat részben vagy egészben jogszabálysértõ volt.

A visszatérítésrõl a másodfokú eljárásban hozott döntésben kell rendelkezni, és a visszafizetésrõl az elsõ fokon eljáró

szerv az eljárás jogerõs befejezését követõ 30 napon belül köteles intézkedni.

(5) A jogorvoslati eljárás díja a minisztérium bevétele, melyet nyilvántartásában elkülönítetten kezel.

5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Az akkreditációs eljárás megszüntetése esetén az akkreditációs díj visszafizetésének helye nincs.

(3) Az akkreditációs díj, valamint a jogorvoslati eljárási díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell

alkalmazni.
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(4) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

(2) Az (5) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult akkreditációs eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet

hatálybalépését megelõzõen kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban a rehabilitációs

akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet, valamint a

rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon

hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti

a) a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet,

b) a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet.

(5) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás

megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelethez

A B C

1. Létszám* 250 fõ alatt 249 fõ felett

2. Akkreditációs díj összege (ezer Ft) 200 400

* Létszámon a megváltozott munkaképességû munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelõzõ havi átlagos

statisztikai állományi létszámát kell érteni.

A vidékfejlesztési miniszter 115/2012. (XI. 16.) VM rendelete
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról szóló
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában, valamint a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és m) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

mûszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre

vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi szennyvízkezelõ létesítményt

akkor lehet létesíteni, ha az biztosítja, hogy a tisztított szennyvíz szennyezõanyag-tartalma nem haladja meg

a 4. számú mellékletben meghatározott mértéket.

(2) A felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területen vagy a magas talajvízállású területen csak

denitrifikációt is megvalósító egyedi szennyvízkezelõ berendezést lehet telepíteni.”
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2. § Az R. a következõ 91. §-sal egészül ki:

„91. § A 16/A. § valamint a 4. számú melléklet tervezete a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ

információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról

szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése

megtörtént.”

3. § Az R. az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

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

5. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az

információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 115/2012. (XI. 16.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez

Az egyedi szennyvízkezelõ létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei

1. Egyedi szennyvízkezelõ berendezésbõl felszíni vízbe történõ bevezetés

Sor-
szám

Szennyezõanyagok
Mérték-
egység

Mintavétel típusa

Felszíni
vízbe

történõ
beve-
zetés

esetén
határ-
érték

1. Dikromátos oxigénfogyás KOIk mg/l minõsített pontminta 150

2. Ammónia-ammónium-nitrogén NH4-N mg/l minõsített pontminta 40

2. Egyedi szennyvízkezelõ létesítménybõl földtani közegbe történõ bevezetés

Sor-
szám

Szennyezõanyagok
Mérték-
egység

Mintavétel típusa

Földtani közegbe történõ bevezetés esetén határérték felszín
alatti víz szempontjából

fokozottan érzékeny és
magas talajvízállású területen

nem fokozottan érzékeny
területen (1)

1. Dikromátos
oxigén- KOIk

fogyasztás

mg/l minõsített
pontminta

– 150

24 órás átlagminta 75 100

2. Ammónia-
ammónium- NH4-N
nitrogén

mg/l minõsített
pontminta

– –

24 órás átlagminta 10 –

3. Összes
szervetlen öNásv

nitrogén

mg/l minõsített
pontminta

– –

24 órás átlagminta 25 –

(1) A mintavétel típusa vagylagosan írható elõ, egy-egy paraméterre mindkettõ együtt nem alkalmazható.”
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A vidékfejlesztési miniszter 116/2012. (XI. 16.) VM rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 116/2012. (XI. 16.) VM rendelethez

A KvVM rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következõ 28a. ponttal egészül ki:

[Sorszám
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi,

valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási
szolgáltatási díj

mértéke (Ft)](fõ) alszám

„28a. Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1)
bekezdés, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (12)–(13) bekezdés]

5 000”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 76/2012. (XI. 16.) OGY határozata
a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységérõl és a Versenytörvény alkalmazása során
szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról
szóló beszámoló elfogadásáról*

1. Az Országgyûlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységérõl és a Versenytörvény alkalmazása

során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló

beszámolót.

2. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 77/2012. (XI. 16.) OGY határozata
az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének
elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.)
Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Országgyûlés az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének

elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozatról

szóló beszámolót elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 12-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 78/2012. (XI. 16.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Gazdasági és informatikai bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Lenhardt Balázst (független)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 79/2012. (XI. 16.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Mezõgazdasági bizottságba

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) helyett

Korondi Miklóst (Jobbik),

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 12-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 12-ei ülésnapján fogadta el.
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a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Korondi Miklós (Jobbik) helyett

Rubi Gergelyt (Jobbik)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1501/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Kabinetrõl szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzetbiztonsági Kabinetrõl szóló 1308/2011. (IX. 6. ) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 7. pont

b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kabinet munkáját a Nemzetbiztonsági Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) segíti. A Munkacsoport:]

„b) biztosítja az összehangolt, késedelem nélküli és szükséges intézkedések és a végrehajtásért felelõs szerv gyors

megállapítását lehetõvé tevõ információcserét a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelmével, valamint a haza

védelmével és a szövetségi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az Alkotmányvédelmi Hivatal,

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Információs Hivatal, az Országos

Rendõr-fõkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Szervezett Bûnözés Elleni

Koordinációs Központ, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Honvéd Vezérkar, a Miniszterelnökség, valamint az érintett minisztériumok között;”.

2. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A Munkacsoport tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) a honvédelmi miniszter,

c) a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,

d) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelõs államtitkára,

e) a Honvéd Vezérkar fõnöke,

f) az Információs Hivatal fõigazgatója,

g) az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója,

h) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója,

i) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,

j) az országos rendõr-fõkapitány,

k) a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója,

l) a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója,

m) a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatója,

n) a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója,

o) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,

p) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatója.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásáról
és rekonstrukciójáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsõfokú zenei oktatás megújuló központja

Budapesten” elnevezésû, jelenleg a megvalósítás fázisában álló KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 számú

infrastruktúra-fejlesztési projekthez kapcsolódóan megvalósuljon a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem

(Zeneakadémia) történeti Voit orgonáinak restaurálása és rekonstrukciója (a továbbiakban együtt: Beruházás);

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására 2013., 2014. és 2015. években kerül sor összesen legfeljebb

800 millió forint keretösszegben, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a források ütemezett

rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a parlagfû elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében
a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjában

meghatározottak alapján, a fõvárosi és megyei kormányhivataloknak a parlagfû elleni közérdekû védekezések

végrehajtása kapcsán felmerült költségeik fedezetére 30,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a

Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. melléklet

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím,

10. Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása jogcímcsoport terhére, a Kötv. 1. melléklet

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei

intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím, 1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím javára az

1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1503/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi152.szám

25611

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20

3
260601 10

1 Működési költségvetés
3 Dologi Kiadások -30,1

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8

15558 1
1 Működési költségvetés

3 Dologi Kiadások 30,1

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20
3

260601 10 -30,1
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

8
15558 1 30,1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 30,1 30,1
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Fővárosi, megyei kormányhivatalok 

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Fővárosi, megyei kormányhivatalok 

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok



A Kormány 1504/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
az aszály elleni küzdelemben, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
vízilétesítmények üzemeltetésében való állami felelõsségvállalásról 

A Kormány

1. szervezett állami feladatnak tekinti az aszály megelõzésében és kezelésében való részvételt, a vízhiányos idõszakban
kiemelten jelentkezõ öntözési problémák megoldását, valamint a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
állami tulajdonban lévõ vízfolyások és vízilétesítmények vagyonkezelését és üzemeltetését, ezért felhívja
a belügyminisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszter bevonásával készítsen elõterjesztést, amelyben
a) bemutatja a feladat végrehajtásához szükséges mûszaki, infrastrukturális feltételrendszert,

a humánerõforrásokat, a pénzügyi erõforrásokat, valamint javaslatot tesz a feladat végrehajtását biztosító
igazgatási szervnek az államigazgatási szervezetrendszerben történõ elhelyezésére,

b) javaslatot tesz az állami feladatellátás érdekében szükséges jogszabályok módosítására;
Felelõs: belügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

2. felhívja a belügyminisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak teljesítése során legyenek
figyelemmel arra, hogy a szervezetrendszernek 2013. július 1-jétõl folyamatosan mûködnie kell, és a mûködése során
– a vízilétesítmények üzemeltetésének költségét nem érintve – az érdekeltek számára ingyenesen biztosítania kell
a mezõgazdasági célú vízigénybevétel lehetõségét;

Felelõs: belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy dolgozza ki a 2014-ig üzembe helyezhetõ sík- és dombvidéki tározók

megvalósításának pénzügyi feltételrendszerét.
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitûzéseinek eléréséhez szükséges
intézkedésekrõl

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a feladatkörében érintett minisztereket, hogy járjanak el annak érdekében,
hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatási szerzõdéssel rendelkezõ kedvezményezettjei
vállaljanak kötelezettséget a 2012. és a 2013. évek vonatkozásában az – uniós forrásvesztés elkerülését biztosító –
ütemezett kifizetések elõfeltételeinek teljesítésére,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek

Határidõ: azonnal
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2. felhívja a feladatkörében érintett minisztereket, hogy az 1. pont alapján vállalt ütemezésben 2012. december 31-ig

elmaradásba kerülõ kedvezményezettek esetében járjanak el – a forrásvesztés összegéhez való hozzájárulásuk

mértékéig – a kedvezményezett számára biztosított költségvetési támogatásnak a késedelem megszüntetésének

idõpontjáig történõ felfüggesztése érdekében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében környezetfejlesztési
és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek
akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplõ táblázat 3. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási

igényû projektjavaslatot,

2. elfogadja az 1. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történõ akciótervi nevesítését, az abban

szereplõ maximális elszámolható közkiadással,

3. hozzájárul, hogy az 1. mellékletben szereplõ táblázat 2. és 3. sorában meghatározott kiemelt projektek támogatási

szerzõdéseit a – támogathatósági feltételek teljesítését követõ 30 napon belül – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25613



1. melléklet az 1506/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1 Projekt-
azonosító

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Akciótervi nevesítés

elszámolható közkiadás1

összege (Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2 DDOP-
5.1.5/E-
12-k1-2012-
0001

Cún-Szaporca
holtág vízpótlása
az Õs-Dráva
program keretében

Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

600 000 000 A fejlesztés során vízvisszatartást
szolgáló természetes tározóterek
és azok ellátását szolgáló vízfolyás
rekonstrukciók valósulnak meg.
A holtág vízpótlása a Fekete-víz
vízfolyásból történik, amely a
szükséges vízmennyiséget
biztosítani tudja. A fejlesztés
során a Fekete-vízen duzzasztó
mûtárgy és vízkivételi zsilip
létesül, amelyhez mederbiztosítás
szükséges a vízfolyás mintegy
500 m-es szakaszán. A maximális
duzzasztás mellett kivett 0,3 m3/s
vízmennyiséget 1,250 km hosszú
tápcsatorna vezeti a holtágakhoz.
A projekt során komplett
monitoring rendszer is kiépítésre
kerül a belvízzel való gazdálkodás
fejlesztése, valamint a vizek
mennyiségi és minõségi
paramétereinek vizsgálata
érdekében.

Támogatási szerzõdés köthetõ az alábbi
feltételekkel:
a) El kell készíteni a projekt részletes
megvalósíthatósági tanulmányát.
b) El kell végezni a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban közölt
statisztikai elemzéseket a 2011. évi
népszámlálási adatok felhasználásával.
c) Tisztázni kell a projekttel érintett ingatlanok
körét, mert az adatlap és az elõzetes
megvalósíthatósági tanulmányban az érintett
ingatlanok köre eltér.
d) Meg kell feleltetni a projekt költségvetés
belsõ arányait a pályázati felhívásban szereplõ
belsõ korlátoknak.
e) Az Õs-Dráva programmal és Magyarország
vízgyûjtõ gazdálkodási tervével összhangban
legyen részletezve, konkrétan bemutatva az
elõzetes megvalósíthatósági tanulmányban
általánosságban megfogalmazott célkitûzés,
azaz milyen növényi és állati közösségnek lesz
kialakítva a vizes élõhely, mely õshonos
élõlények megtartását biztosítja a projekt,
milyen turisztikai programot biztosít a projekt,
hol és mik lesznek a rekreációs lehetõségek.
f) Be kell nyújtani Szaporca község elfogadott,
módosított településszerkezeti és szabályozási
tervét annak tanúsításául, hogy a pályázatban
tervezett mûszaki létesítmények és funkciók
elhelyezhetõk az adott terület-felhasználási
egységben, illetve övezetben és építési
övezetben.
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1 Elszámolható közkiadásnak minõsül a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f) pontja alapján ajánlatkérõnek minõsülõ közszféra

szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerõ összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.



g) El kell végezni a projekt megkezdése elõtt
Magyarország vízgyûjtõ gazdálkodási tervében
elõírt intézkedéseket és az élõhelyek állapotának
a felmérését a Cún-Szaporcai holtágaknál.

h) Be kell mutatni a monitoring rendszerrel
végzendõ vizsgálatok típusát, gyakoriságát és
nyilvántartását. Részletezni kell, mit takar a
„Cún-Szaporcai holtág rendszerben található
vízterek vízminõségének további rendszeres
vizsgálata” meghatározás.

i) Be kell nyújtani az építési tevékenységek
esetében a méret- és a mennyiségszámítással
alátámasztott költségvetést.
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3 KDOP-
3.1.1/D1-
12-k-2012-
0001

A városháza és
környezetének
funkcióbõvítõ
revitalizációja

Dunaújváros
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

1 799 700 000 A projekt több hektárnyi
összefüggõ városközponti terület
komplex megújulását
eredményezi. A fejlesztés
eredményeként megépül
364,57 m2 új épület és
1037,42 m2 közösségi tér, megújul
15 727 m2 zöldfelület.
A projekttel párhuzamosan
megvalósítandó magánerõs
beruházások révén
855,63 millió Ft-nyi magántõke
kerül bevonásra és a fejlesztés
eredményeként növekszik a
támogatással érintett területen
telephellyel rendelkezõ
vállalkozások száma.
Az építési tevékenységet
kiegészítõ társadalmi akciók
élettel töltik meg a megújult
köztereket. Az egymásra épülõ,
egymás hatását erõsítõ
beavatkozásoknak köszönhetõen
a fejlesztés képes elindítani a
belváros egészének
átformálódását és hozzájárul
Dunaújváros új arculatának
kialakításához.

Támogatási szerzõdés köthetõ csökkentett
támogatással az alábbi feltételekkel:

1. A projektmenedzsment költségekre
vonatkozó 4%-os belsõ korlát tartása érdekében
a költségtétel csökkentése szükséges 300 000 Ft
értékben.
2. A támogatási szerzõdés megkötésének
további feltételei:
a) Ki kell egészíteni a megvalósítandó új
funkciók – kiemelten a rendezvényterem és a
felújítandó tér – hasznosítását alátámasztó
rendezvénynaptárt, feltüntetve az ezen
helyszínekre tervezett, támogatott „soft”
tevékenységeket is.
b) Be kell mutatni az Önkormányzat és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat közötti, az
üzemeltetés mûszaki és anyagi feltételeit rögzítõ
megállapodást a kialakítandó több korosztályos
játszótérre vonatkozóan.
c) Egyértelmûen be kell azonosítani a
költségvetési táblázat „soft” elemei esetében az
egyes tevékenységeket megvalósító
szervezeteket.
d) Pontosítani kell a programalapra fordított
támogatási összeget, és az adatokat az
Akcióterületi Tervben és a projekt adatlapon
összhangba hozni.
e) Korrigálni kell az „Akadálymentes épületek
száma” indikátor esetében az Indikátor mérési és
célérték számítási útmutatónak megfelelõen a
bázisértékét 0-ra és ezzel összhangban javítani
szükséges a célértékeket is.

f) Szerepeltetni kell a költségvetési
táblázatban a projekten kívül megvalósuló
Városháza C szárny épületében kialakítandó
büfé költségét, mint a projekt keretében el nem
számolható költséget.
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A Kormány 1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése
a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” címû) kiemelt projekt támogatásának
jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú, „Az integrált rendszer kereteinek

megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” címû, egymilliárd forintot meghaladó

támogatási igényû projektjavaslatot,

2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1507/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

Projekt azonosítója Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Projekt támogatási összege

(KMR+KONV Mrd Ft)
Projekt rövid bemutatása

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek
megteremtése a foglalkoztatási
szolgálat infrastruktúrájának
fejlesztésével

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 6,0 A projekt célja az aktív munkaerõ-piaci politikák
eredményességének és hatékonyságának
javítása, az NFSZ által nyújtott szolgáltatások
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése,
a kapacitások bõvítése, új feladatainak ellátásához
szükséges feltételek megteremtése,
az új szolgáltatási modell kiterjesztése.
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A Kormány 1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú [„Koragyermekkori (0–7 év) program” címû]
kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 azonosító számú, „Koragyermekkori (0–7 év)

program” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,

2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1508/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

Projekt azonosítója Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Projekt támogatási összege

(KMR+KONV Mrd Ft)
Projekt rövid bemutatása

TÁMOP 6.1.4./12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0–7 év) program Projektgazda:
Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség-
és Szervezetfejlesztési
Intézet

Konzorciumi partner:
Országos Tisztifõorvosi
Hivatal

2,5
(KMR: 0,7675;
KONV: 1,7325)

A kiemelt projekt célja azoknak a problémáknak
enyhítése, megszüntetése, amelyek a jelenlegi
intézményrendszer hiányosságaiból, mûködési
jellegzetességeibõl fakadnak, illetve olyan
újszerû, kísérleti jellegû fejlesztéseket tartalmaz,
melyek javítják a jelenlegi szolgáltatások
minõségét. A projekt középpontjában – mint
közvetlen célcsoport – az egészségügyi
alapellátás (védõnõi szolgálat, a házi
gyermekorvos, a gyermekeket is ellátó
háziorvos), illetve a gyermekek szülei állnak.

A projekt a 0–7 éves korosztály optimális
fejlõdésének komplex támogatását célozza meg.
Magába foglalja a gyermekek fejlõdését
befolyásoló rizikó és védõ faktorok felmérését, a
gyermekek fejlõdésének nyomon követését, az
eltérõ fejlõdést mutató gyermekek kiszûrését.
Ezen kívül a szülõk számára támogatást nyújt a
gyermekük fejlõdésének kibontakoztatásához és
a felmerülõ nevelési problémák megoldásához.

A projekt feladata az alapellátás szakembereinek
támogatása a képzettségük, eszközellátottságuk
és az alkalmazott módszertanuk fejlesztésével,
megújításával. A projekt a gyermekek optimális
egészségi állapotának elérését a mainál
hatékonyabban és eredményesebben, illetve
mérhetõ módon szeretné segíteni különös
tekintettel a valamilyen okból speciális
szükségletû, hátrányokkal küzdõ gyermekekre,
családjaikra.
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A Kormány 1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó” címû)
és a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú („Elõzetes árvízi kockázatértékelés és
a veszélytérképezés adatainak elõállítása” címû) projektek megnövelt támogatási összegének
jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja a KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú, „Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó” címû, és

a KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 azonosító számú, „Elõzetes árvízi kockázatértékelés és a veszélytérképezés adatainak

elõállítása” címû projekt 1. melléklet szerinti támogatási összegének növelését,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága

az 1. pont szerinti projektek módosított támogatási szerzõdését megkösse.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1509/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylõ

neve

A projekt megnövelt
támogatási összege

(bruttó Ft)
Támogatás intenzitása A projekt rövid bemutatása

KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 Hanyi-Tiszasülyi
árvízszintcsökkentõ tározó

Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

19 827 926 130 100% A Tisza-völgy árvízvédelmének fejlesztését
elõirányzó munka célja az emberek és javaik
védelme az árvizekkel szemben, integrálva a Tisza,
mellékfolyói és árterületeik ökológiai fejlesztésével.
Az árvízszint csökkentés hatásterületén élõk száma
kb. 570 ezer fõ. A megnövelt biztonságú védett
árterület kb. 660 ezer ha.

KEOP-2.5.0/B/10-2010-0001 Elõzetes árvízi
kockázatértékelés és a
veszélytérképezés adatainak
elõállítása

Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

2 886 000 000 100% A projekt célja az EU Árvíz Irányelvében
meghatározottak szerinti az ország ártereinek
korszerû digitális árvízi veszély- és kockázati
térképeinek elkészítése, valamint ezek alapján az
árvízi kockázatkezelési tervek megalapozása,
továbbá az EU Árvízi Irányelvben elõírt elõzetes
kockázatbecslés elkészítése.
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A Kormány 1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projekt (86. sz. fõút 11,5 t
burkolat-megerõsítés tervezése és kivitelezése az 53+000–57+400 km szelvények között)
költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a „86. számú fõút 11,5 t burkolat-megerõsítés tervezése és kivitelezése

az 53+000–57+400 km szelvények között” címû kiemelt projekt támogatásának legfeljebb 493 104 597 Ft-tal történõ

növelését,

2. elfogadja, hogy az 1. pontban meghatározott összeg a közbeszerzési eljárás eredményétõl függõen csökkenhet,

3. hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási

szerzõdés módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1510/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

Kapcsolódó operatív program
megjelölése

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Az eredeti támogatási

szerzõdés aláírásának éve
Eredeti támogatási összeg

(bruttó Ft)

Felmerült
költség-növekmény
összege (bruttó Ft)

Módosított támogatási
összeg (bruttó Ft)

Közlekedés Operatív
Program 3. prioritás

86. sz. fõút 11,5 t
burkolat-megerõsítés
tervezése és kivitelezése
az 53+000-57+400 km
szelvények között

NIF Zrt. 2010 1 902 133 750 493 104 597 2 395 238 347
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A Kormány 1511/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akcióterv
7.9.0. számú konstrukciója keretében megvalósítandó egyes projektek támogatásáról

A Kormány

1. támogatja

a) a „Vízkészlet-gazdálkodási projekt elõkészítése a Duna–Tisza-közti homokhátság vízhiányos ökológiai

állapotának javítására” címû projektet, amelynek célja olyan projekt elõkészítése, ami biztosítja a vízkészletekkel

való megfelelõ gazdálkodás kialakítását a terület elérhetõ legjobb ökológiai állapotának biztosítása és ezen

keresztül a terület népesség-megtartó erejének fenntartása, illetve növelése érdekében,

b) a „Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program” címû projekt elõkészítését, amelynek célja a tiszai árvízi

biztonság növelése,

c) a „Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” tárgyú

projektet, amelynek célja a szennyvíztisztítás során keletkezett szennyvíziszap hasznosításának és elhelyezésének

átfogó koncepcionális megoldása,

2. elrendeli az 1. pontban szereplõ projektek megvalósításához a Környezet és Energia Operatív Program

2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervében szereplõ „7.9.0. Stratégiai tervezés és projekt elõkészítés a

2014–2020 tervezési idõszakra” címû egyfordulós eljárásrendû Pályázati Felhívás keretében forrás biztosítását azzal,

hogy

a) a Vízkészlet-gazdálkodási projekt elõkészítése a Duna–Tisza-közti homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának

javítására” tárgyú projekt

aa) támogatási összege 1300 millió forint,

ab) lehetséges kedvezményezettje az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet és

az Országos Vízügyi Fõigazgatóság konzorciuma, illetve a Vízügyi Igazgatóság(ok) és az Országos Vízügyi

Fõigazgatóság konzorciuma,

b) a „Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program” tárgyú projekt

ba) támogatási összege 1300 millió forint,

bb) lehetséges kedvezményezettje az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet és

az Országos Vízügyi Fõigazgatóság konzorciuma, illetve a Vízügyi Igazgatóság(ok) és az Országos Vízügyi

Fõigazgatóság konzorciuma,

c) a „Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” tárgyú

projekt

ca) támogatási összege 1100 millió forint,

cb) lehetséges kedvezményezettje az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet és

az Országos Vízügyi Fõigazgatóság konzorciuma.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban”) és
a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés
a fekvõbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló projektek
támogatásának növelésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében megjelölt

„Költségnövekmények fedezete” címû konstrukció 13 Mrd Ft összegû forrásának az 1. mellékletben meghatározott

projektek költségnövekményére történõ felhasználását,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy járjon el a TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az

egészségpólusokban”), és a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvõbeteg-

szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló, 1. melléklet szerinti projektek támogatási

szerzõdéseinek módosítása érdekében, figyelemmel a kedvezményezettnek az illetékes közremûködõ szervezethez

– a közbeszerzési eljárások tervezett lezáró döntését megelõzõ 15 napon belül – megküldött támogatási szerzõdés

módosítási kérelmére,

3. elrendeli a 2. pontban szereplõ konstrukciók keretében a Bíráló Bizottság által a projektek támogatási szerzõdéseinek

megkötéséhez szükségesként megállapított azon összegszerû, számszerû és százalékos feltételek eltörlését, amelyek

a konstrukciók pályázati dokumentációjánál szigorúbb korlátokat határoznak meg, és fennmaradásuk a projektek

eredményes megvalósulását ellehetetlenítené.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

25626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám



1. melléklet az 1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozathoz

A TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban és a TIOP-2.2.4/09/1

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvõbeteg-szakellátásban konstrukciók

keretében megvalósuló projektek többlet forrásigénye

Projekt azonosítószáma Támogatást igénylõ neve Projekt címe
Projekt elszámolható

összköltsége
(Ft)

Jóváhagyásra javasolt
többletforrás

(támogatás+önerõ Ft)

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0015

GYEMSZI „Kardiológia és Szívsebészeti
Centrum kialakítása és
infrastruktúrafejlesztés a Zala
Megyei Kórházban”

4 782 162 207 74 277 990

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0023

Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

„Struktúraváltás a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt.-nél”

4 794 386 396 208 768 386

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0022

Réthy Pál
Kórház-Rendelõintézet

„Ellátás racionalizálása a Réthy
Pál Kórházban”

2 273 991 490 145 162 167

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0024

Szent Pantaleon
Kórház-Rendelõintézet
Dunaújváros

„Központi mûtõ és
diagnosztikai blokk kialakítása
a Szent Pantaleon Kórházban”

3 666 837 607 375 864 908

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0033

Hódmezõvásárhelyi Erzsébet
Kórház – Rendelõintézet

„A Hódmezõvásárhelyi
Erzsébet Kórház –
Rendelõintézet struktúraváltó
infrastruktúrális fejlesztése”

610 142 675 206 913 843

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0026

Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház

„Új tömb kialakítása a Békés
Megyei Képviselõ-testület
Pándy Kálmán Kórházában”

5 259 238 721 1 294 751 873

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0009

Komárom- Esztergom Megyei
Önkormányzat Szent Borbála
Kórháza

„Központi technológiai tömb
és integrált aktív ellátás
fejlesztése a tatabányai Szent
Borbála Kórházban”

4 737 833 654 796 388 874

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0012

Soproni Erzsébet Oktató
Kórház

„Aktív ellátás centralizációja
a Soproni Erzsébet Oktató
Kórházban”

3 103 569 469 1 471 312 119

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0003

Bajai Szent Rókus Kórház „Struktúraváltás a Bajai Szent
Rókus Kórházában”

3 254 477 165 597 982 701

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0010

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza
Kórház-Rendelõintézet

„Struktúraváltoztatás
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelõintézetben”

5 299 248 978 1 200 798 104

TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0016

Vas Megyei Markusovszky
Kórház Nonprofit Zrt.

„Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúra
fejlesztés a Markusovszky
Kórházban”

5 494 642 056 1 618 187 318

TIOP-2.2.7-07/2f/2-
2009-0009

GYEMSZI „Jósa András Tömbkórház
projekt”

12 385 077 826 2 134 922 174
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A Kormány 1513/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek között a közvélemény-kutatási feladatok,

szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok elvégzése tárgyában megkötött

vállalkozási szerzõdés teljesítése kiegészítõ feladatainak ellátására lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges

fedezet biztosítása érdekében 250,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 3. Kormányzati szakpolitikai

feladatok jogcímcsoport javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi152.szám

25629

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -250,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

301624 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 250,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség -250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
301624 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 250,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
   Fejezet    1 példány   időarányos

   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb :azonnal 250,0 250,0
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma



A Kormány 1514/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) alapján a Gazdasági Konzultáció eredményeirõl történõ

tájékoztatásadás feladataihoz 44 328 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatal cím, valamint a 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó

szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése szerint

a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatal cím, valamint a 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím,

1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára az 1. pont alapján

nyújtott összeg tekintetében elszámolási kötelezettséget, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési

kötelezettséget állapít meg; az 1. pont szerinti költségvetési forrás jogszerû felhasználását a Kormányzati Ellenõrzési

Hivatal ellenõrzi.

Felelõs: elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: közigazgatási és igazságügyi miniszter

a jogszerû felhasználás ellenõrzéséért: a Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs

államtitkár útján a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke

Határidõ: elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.

a jogszerû felhasználás ellenõrzésére: 2013. február 28.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttaások 1 575
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 425
3 Dologi kiadások 37 470

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célőirányzatok

232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 4 858
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -44 328

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 39 470

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célőirányzatok

232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 4 858

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 44 328 44 328
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány



A Kormány 1515/2012. (XI. 16.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Hagyományok Háza részére

100,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész

tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb

kulturális intézmények cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati

intézkedések cím terhére.

Felelõs: átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Felelõs: elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Er források Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
2 Felújítás 25,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -100,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 100,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 100,0 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma



A miniszterelnök 136/2012. (XI. 16.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttmûködésrõl szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzõkönyv szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter, a külügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és

a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt, a 124/2010. (IV. 21.)

Kormányrendelettel kihirdetett Gazdasági Együttmûködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzõkönyv

bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 137/2012. (XI. 16.) ME határozata
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztésérõl és
a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország és az Amerikai Egyesül Államok között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztésérõl és

a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Az Országos Választási Bizottság 93/2012. (XI. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 14-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Szocialista

Párt (1066 Budapest, Jókai u. 6.) képviseletében Mesterházy Attila elnök (a továbbiakban: beadványozó) által

benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;

fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. november 6-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2014. december 31-ig, állami finanszírozással Felcsúton labdarúgó stadion ne épüljön?”

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint országos

népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 64. § (1) bekezdés g) pontja értelmében az emberi erõforrások

minisztere (a továbbiakban: miniszter) a sportpolitikáért való felelõssége körében az országos sportági

szakszövetségekkel, az országos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott intézményeivel

együttmûködve gondoskodik a sportágfejlesztési és mûhelytámogatási programok kidolgozásáról és

megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról.

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:

NEFMI rendelet) 31. § (1)–(2) bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja szerint a miniszter az „Országos sportági

szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggõ

feladatainak támogatása” elõirányzat terhére a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar

sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében támogatja

a labdarúgás sportág kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerû fejlesztését, ennek keretében

biztosítja az emelt szintû szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret,

továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás intézményrendszerével a fokozott

sporttevékenységgel együtt járó terhelés, idõbeosztás rugalmas kialakítása céljából.

A fent meghatározott célok megvalósítását szolgáló feladatokat a miniszter az állami utánpótlás-nevelési programok

koordinálását és felügyeletét végzõ központi költségvetési szerven keresztül, a Magyar Labdarúgó Szövetség

(a továbbiakban: MLSZ) útján támogatja. Az MLSZ a támogatást továbbadhatja az akadémiai programot megvalósító

sportszervezetnek, közoktatási intézménynek és a sport fejlesztését szolgáló, utánpótlás-neveléssel foglalkozó

közhasznú alapítványnak.

Az elõbbiekben meghatározott támogatás tárgyi eszköz beruházásra, felújításra is felhasználható.

A Korm. rendelet és a NEFMI rendelet alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a labdarúgás sportág kiemelt

utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerû fejlesztésének támogatása, így a beruházásokra, felújításokra

nyújtható támogatások kiadásának jogosultja a miniszter. Ennek értelmében – a fenti jogszabályok együttes

értelmezése alapján – az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés

feladat- és hatáskörébe.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § a) pontja alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat

és hatáskörébe – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
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II. A határozat az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) pontján, a Korm. rendelet 64. §

(1) bekezdés g) pontján, a NEFMI rendelet 31. § (1)–(2) bekezdésén és (3) bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról

szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 94/2012. (XI. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. november 14-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szakszervezetek Együttmûködési

Fóruma (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) képviseletében Varga László elnök (a továbbiakban: beadványozó) által

benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;

fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. november 8-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Támogatom, hogy az Országgyûlés tûzze napirendjére és tárgyalja meg azt a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselõi

illetményrendszert, amely igazodik a mindenkori minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz, és biztosítja a képzettségi

szinttel és szolgálati idõvel arányos jövedelem-növekedést.”

Az Nsztv. 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia a megtárgyalásra

javasolt kérdést. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ

kezdeményezés megfogalmazása megtévesztõ a választópolgárok számára, ugyanis azt a téves látszatot kelti, mintha

a jelenlegi közalkalmazotti és közszolgálati illetményrendszer nem igazodna a mindenkori minimálbérhez, a garantált

bérminimumhoz, és nem biztosítaná a képzettségi szinttel és szolgálati idõvel arányos jövedelem-növekedést.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 60–80. §-ai szabályozzák

a közalkalmazottak elõmeneteli és illetményrendszerét. A közszolgálati tisztviselõk elõmenetelével, díjazásával és

illetményével kapcsolatos szabályok a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:

Kttv.) 116–124. és 131–143. § rendelkezéseiben találhatók.

Az ezen jogszabályokban foglaltak alapján megállapítható, hogy mind a közalkalmazottak, mind a közszolgálati

tisztviselõk esetében biztosított az elõmenetel lehetõsége, amely függ többek között a közalkalmazotti illetve

közszolgálati jogviszonyban töltött idõtõl, az iskolai végzettségtõl és egyéb képesítéstõl. A Kttv. 131. § (3) bekezdése

továbbá külön kiemeli, hogy az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált

bérminimum összegét el kell érnie.
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Fentiek értelmében az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása

nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését

megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a Kjt. 60–80. §-án, a Kttv. 116–124. § és 131–143. §-án,

a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi

XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

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.
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