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III. Kormányrendeletek

A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete
az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. és a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
13–15., és 21. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 3., 
12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8–9., és 
28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának,  
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló  
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti az  építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba 
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 3.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított 
minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az építési szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata 
során az  építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási 
programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni.”

 (2) Az Épkiv. 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési 
munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő, (4) bekezdés szerinti átadását a telek, építmény, építményrész 
tulajdonosának
a) az építési naplóban ellen kell jegyeznie,
b) annak tudomásulvételéről az építési naplóban nyilatkoznia kell, vagy
c) külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt elektronikus formában az építési naplóhoz csatolnia.”

 (3) Az Épkiv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Építőipari kivitelezési tevékenységet – az  Étv. 39/A.  § (5)  bekezdésében foglaltakon túlmenően – a  vállalkozó 
kivitelező akkor vállalhat, ha
a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza 
a vállalt tevékenységet, és 
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b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.
(1a) A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet
a) amelyhez
aa) – a  13.  § (8)  bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezik az  építőipari kivitelezési tevékenység 
jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel,
ab) rendelkezik a  kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység 
jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló – szakmunkással,
ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel,
ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen 
rendelkezésre áll, és
ae) az  építési napló vezetési kötelezettség esetén az  építési naplót az  építési munkaterületen megnyitották és 
az előírásoknak megfelelően vezetik,
b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez – ha jogszabály kötelezővé teszi – rendelkezésre áll az  építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély vagy tudomásul vétel,
c) amelynek végzésére vonatkozóan az  építtetővel vagy – alvállalkozói építési szerződés esetén – a  megrendelő 
vállalkozó kivitelezővel a 3. § (1)–(3) bekezdése szerint írásban szerződést kötöttek, és
d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.”

 (4) Az Épkiv. 12. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:]
„i) az  építési szerződés szerint az  építési munkaterület visszaadása az  építtetőnek, alvállalkozói szerződés esetén 
a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek,”

 (5) Az Épkiv. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a  fővállalkozó 
kivitelező felelős műszaki vezetője az építési naplóban arról nyilatkozik, hogy)
„e) a  jogerős építési engedélytől és a  hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációtól, valamint az  1.  melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az  eltérés 
felsorolásával és szükségességének ismertetésével,”

 (6) Az Épkiv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az  előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési 
kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, – a (4) bekezdés kivételével – az építésügyért felelős miniszter által 
működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek 
teljesíteni.”

 (7) Az Épkiv. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  sajátos építményfajták vonatkozásában az  építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az  előírt építési 
naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket – az  építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének 
formájára vagy kezdő időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a miniszter által rendelkezésre bocsátott 
és a  sajátos építményfajtáért felelős miniszter által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett 
elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.”

 (8) Az Épkiv. a 24. §-t követően a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § (1) Az  elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az  építőipari kivitelezési tevékenység 
résztvevői egymást az  elektronikus építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a  tudomásukra jutott, 
az  építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az  építési szerződésen 
alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.
(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót
a) az építtető megbízása alapján
aa) az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó a 16. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, 
vagy
ab) a beruházáslebonyolító a 8. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében, valamint
b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező vagy felelős műszaki vezetője
folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti.
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(3) A  naplórészt naponta kell vezetni, azt naprakész állapotban kell tartani. A  naplórész „napi jelentés” rovatának 
adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az  építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. 
Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.
(4) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus építési napló melléklete a fedezetkezelő által kezelt 
elektronikus alvállalkozói nyilvántartás.
(5) Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni
a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét,
b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét.
(6) Az  építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése az  elektronikus építési főnapló megnyitásával és az  előírt 
adatok felvitelével teljesül.”

 (9) Az Épkiv. 25–27. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 27/A. §-sal 
egészül ki:
„Az elektronikus építési napló
25.  § (1) Az  építésügyi hatóság az  építési vagy bontási engedély kiadásával, továbbá az  építésfelügyeleti hatóság 
tudomásulvételi eljárása esetén a tudomásulvétellel egyidejűleg készenlétbe helyezi az elektronikus építési naplót, és 
ahhoz az építtető számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosít hozzáférést.
(2) Az építésfelügyeleti hatóság az építtető e-napló alkalmazás használatára irányuló kérelmére készenlétbe helyezi 
a kérelemben megjelölt építési vagy bontási tevékenységhez tartozó e-naplót és egyszer használatos belépési jelszót 
biztosít az építtető számára
a) a  2013. október 1-je előtt engedélyezett vagy tudomásul vett építési vagy bontási tevékenység esetén 
– az (1) bekezdés szerinti készenlétbe helyezés és egyszer használatos belépési jelszó hiányában –, vagy
b) a  Kbt. hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött 
építőipari kivitelezési tevékenység esetén.
(3) Az  e-napló része az  elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló) és az  elektronikus építési alnapló 
(a továbbiakban: e-alnapló).
(4) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megszünteti az e-napló készenlétét, ha
a) e-főnaplót nem nyitották meg és az építési vagy bontási engedély hatálya lejárt,
b) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,
c) közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem 
kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén a  kérelemben megadott építési szerződésben szereplő határidő 
lejárt,
d) az e-főnapló megnyitására sor került, és
da) – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  építtető az  elkészült építményre jogerős és végrehajtható 
használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, vagy
db) közbeszerzés hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételi eljáráshoz nem 
kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén az  e-naplóban megadott építési szerződéses határidő lejárt, és 
annak meghosszabbítására nem került sor.
(5) Ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor 
az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-napló készenlétét.
(6) Az építtető a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját a fővállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és a fővállalkozó 
számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
(7) A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját 
az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos 
belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
(8) A fő- és alvállalkozó kivitelező a (6)–(7) bekezdés szerint kapott, egyszer használatos belépési jelszó segítségével 
képezhet egyedi végleges jelszót, melynek felhasználásával teljesítheti az  e-napló alkalmazásban az  előírt 
naplóvezetési kötelezettségét. Ha a  fő- vagy alvállalkozó kivitelező a  felelős műszaki vezetőt bízta meg a  napló 
vezetésével, a hozzáférést egyszer használatos belépési jelszó átadásával biztosítja.
(9) A fővállalkozó kivitelező az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező az e-alnaplót az építési munkaterület átvételekor 
az  átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és az  építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően 
az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárja le.
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26. § (1) Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.
(2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki 
vezetőjének, az  e-alnapló vezetése az  alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az  alvállalkozó kivitelező 
felelős műszaki vezetőjének a feladata.
(3) A  fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a  vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának 
vezetését átvállalhatja. A  fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az  alvállalkozó e-alnapló vezetésének 
átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését 
is átvállalhatja. Az  e-főnapló vagy az  e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell 
rögzíteni az e-főnaplóban 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 gyűjtőnaplóra.
(4) A  napló vezetésének átvállalása esetén a  naplóvezetést átadó az  e-alnaplója vezetését lehetővé tevő, egyszer 
használatos belépési jelszót generál és ad át a napló vezetését átvállaló számára.
(5) Az a vállalkozó kivitelező, amely vagy aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt 
nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.
(6) Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie az átvállaló 
vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének.
(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 megszűnik.
(8) Az  e-főnaplóba 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-főnaplónak és az  e-alnaplónak azokat a  munkarészeit, amelyek nem kerültek még az  e-napló internetes 
alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba 
betekinthetnek.
(10) Az építési napló vezetésére kötelezett – az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési 
munkaterületen – kérésre hozzáférést biztosít az e-főnaplóhoz, 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-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, továbbá – ha 
az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli szerződésük tartalmazza – a beruházáslebonyolító vagy a tervezői 
művezető,
b) az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban 
álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki 
vezetője,
c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti hatóság,
d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor,
e) az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői fedezetkezelő,
f ) az  e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az  ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal 
feljogosított más hatóságok.
(2) Az e-főnaplóba és e-alnaplóba a bejegyzésre jogosult a más jogosult bejegyzésére ellenészrevételt tehet vagy 
a bejegyzéseket tudomásul veheti.
(3) Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet
a) időbeli korlátozás nélkül
aa) az építtető és helyszíni képviselője az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó
ab) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,
ac) az építésügyi hatóság,
ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerint illetékes szerve,
ae) külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más hatóság,
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b) az e-napló készenlétének lezárásáig
ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,
bb) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,
bc) az építtetői fedezetkezelő,
bd) az  építtető által – egyszer használatos belépési jelszó átadásával – betekintésre felhatalmazott, az  építési 
beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,
be) az építtető megbízása alapján a tervezői művezető.
(4) Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban feljogosítottak és a (3) bekezdés a) pont 
ad) alpontja szerinti hatóságon kívül a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni 
az  e-főnaplóban, az  e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói teljesítés, részteljesítés 
ellenértékét.
(5) Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei:
a) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációt, a  kivitelezési és – amennyiben készül – megvalósulási dokumentációt, a  tervezői művezető által 
átadott tervrajzokat, valamint egyéb tervrajzokat, számításokat tartalmazó tervnapló,
b) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
c) a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó 
teljesítésigazolási napló,
d) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,
e) a hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, 
felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat, 
továbbá az a)-d) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további dokumentumot tartalmazó 
gyűjtőnapló.
(6) Az e-napló elektronikus alvállalkozói nyilvántartás mellékletét az építtetői fedezetkezelő nyitja meg.
27/A. § (1) Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból, naplórészből és összesítő lapból áll.
(2) Az  e-főnaplóban és az  e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat 
a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az e-napló alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan 
lezárja. A  lezárt naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az  e-napló 
alkalmazás követhetővé teszi.
(3) Az e-főnapló 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 jelentésből és eseti bejegyzésekből áll.
(5) Az  e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a  teljesítésben részt vevő összes fő- 
és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági 
bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési 
tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.”

 (10) Az Épkiv. 31–32. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezések lépnek:
„Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel
31. § (1) Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus teljesítésigazolás (a továbbiakban: e-teljesítésigazolás) 
kitöltésére kerül sor az építtető és a fővállalkozó kivitelező vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó 
kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha a  fő- vagy alvállalkozó kivitelező az  általa vállalt szerződés tárgya 
szerinti építési tevékenységet a szerződésben foglaltak, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban 
meghatározottak szerint elvégezte és ezt az  építtetőnek vagy – alvállalkozói szerződés esetén – a  megrendelő 
vállalkozó kivitelezőnek az elektronikus teljesítésigazolási naplóba rögzítve jelenti.
(2) A  fő-, illetve alvállalkozói szerződés esetén az  alvállalkozó kivitelező vagy erre irányuló felhatalmazás esetén 
a felelős műszaki vezetőjük a közös helyszíni bejárás során az e-főnaplóban, illetve az e-alnaplóban, jegyzőkönyvben 
rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplóban rögzíti 
a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt.
(3) Az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, vagy a 7. § (2) bekezdés i) pontja szerinti esetben az építtető 
vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az ellenőrzést követően e-teljesítésigazolást állít ki 
az elvégzett építési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz 
a számlázható összeg mértékére.
(4) Az  építtető vagy a  megrendelő vállalkozó kivitelező a  teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét 
fizeti ki a  fő- vagy alvállalkozó kivitelezőnek. Az alvállalkozó kivitelező a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek átad 
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minden olyan dokumentumot, ami számára a teljesítésigazolás kiállításához és elszámoláshoz, valamint az építőipari 
kivitelezési tevékenység dokumentálásához szükséges.
(5) A 17. § (2) bekezdése szerinti építtetői fedezetkezelői közreműködés esetén a teljesítésigazolást nulla ellenértékkel 
kiadottnak kell tekinteni, ha a teljesítésigazolást
a) az  építési műszaki ellenőr, vagy a  beruházási tanácsadó a  16.  § (3)  bekezdés o)  pontja szerint meghatározott 
határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező,
b) az építtető a 7. § (2) bekezdés i) pontja szerint meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező 
vagy
c) a  felelős műszaki vezető a  13.  § (3)  bekezdés m)  pontja szerint meghatározott határidőben nem küldi meg 
az alvállalkozó kivitelező
részére.
32. § (1) Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. 
A  műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a  fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére 
az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés 
helyszínének az  e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az  illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a  fővállalkozó 
kivitelezőt és egyéb érdekelteket.
(2) A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési 
szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak 
alapján, a  kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a  teljesítés 
megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.
(3) Az  építtető vagy az  általa megbízott építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó köteles a  fővállalkozó 
kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elvégzett építési 
tevékenységgel az építési szerződésben foglaltak teljesülését.
(4) A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban: e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és 
azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.
(5) Az e-jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
e) a  műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok 
megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási 
jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
f ) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.
(6) Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás 
határidejét, valamint a  kijavításért és az  átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási elektronikus 
jegyzőkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is készült, akkor azt is az  e-főnaplóhoz 
mellékletként kell csatolni.
(7) A  fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a  mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplórészben rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet 
tartalmazó e-teljesítési összesítőt.
(8) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását követően 
kiállított – a  fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az  elektronikus műszaki 
igazolás (a továbbiakban: e-műszaki igazolás) képezi. Az építtető vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr, 
beruházási tanácsadó a fővállalkozó kivitelező teljesítésének ellenőrzését követően
a) e-teljesítésigazolást állít ki az e-műszaki igazolásban rögzített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett 
építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a  teljesítés időpontjáról és 
a számlázható összegről vagy
b) a  16.  § (3)  bekezdés p)  pontja szerinti esetben e-műszaki igazolást állít ki a  teljesített kivitelezési munkák 
meghatározásáról, az  elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, 
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a  teljesítés időpontjáról és a  feladat ellátására vonatkozó szerződésében meghatározottak szerint javaslatot tesz 
a fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg meghatározására.
(9) Az építtető az e-teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – 
a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti ki a fővállalkozó kivitelezőnek.
(10) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező köteles a teljesítéséről, 
részteljesítéséről kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a  teljesítésben, részteljesítésben megjelenő, vele 
szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező teljesítésének, részteljesítésnek pénzügyi elszámolását elvégezni, 
amely magába foglalja az e-teljesítésigazolás kiállítását és az alvállalkozó részéről a számla benyújtását. A vállalkozó 
kivitelező a benyújtott számlája teljes körű kiegyenlítésére – a 21/A. §-ban foglalt kivétellel – csak akkor jogosult, ha 
a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelését kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési 
határidejétől.”

 (11) Az Épkiv. 33. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése”

 (12) Az Épkiv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, 
a  teljesítésigazolás kiadását, továbbá a  teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét 
követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja
a) az  építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 5.  mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-
nyilvántartó lapot,
b) a  kivitelezési dokumentációt vagy az  épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó 
megvalósulási dokumentációt,
c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint
d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű 
és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges.”

 (13) Az Épkiv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói építési szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben az építési naplóban, 
az építési szerződésben meghatározott mértékben és módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz 
való jogára – a munkaterület 5. § (4) bekezdése szerinti átvételétől az (1) bekezdés szerinti átadásáig, ennek hiányában 
a  használatbavételi engedély kiadásáig vagy a  használatbavétel építésügyi hatóság általi tudomásul vételéig – 
kellő alappal hivatkozhat az  építtetővel, illetve az  építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész 
tulajdonosával szemben is.
(5) Az  alvállalkozói építési szerződés esetén a  műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett 
hibák, hiányosságok kijavítását, a  teljesítésigazolás kiadását, továbbá a  teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően az  alvállalkozó kivitelező átadja a  megrendelő vállalkozó kivitelezőnek 
az építési munkaterületet.
(6) A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész 
tulajdonosával szemben megillető, (4)  bekezdés szerinti birtoklás jogára az  alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat 
a munkaterület 5. § (4) bekezdése szerinti átvételétől az e § (5) bekezdése szerinti átadásig vagy ennek hiányában 
a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának (4) bekezdés szerinti fennállásáig.
(7) Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület (1) bekezdés 
szerinti átadás-átvétele, a  vitarendezés érdekében a  fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői 
szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.”

 (14) Az Épkiv. 35. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vállalkozó kivitelezőre 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) a vállalkozó kivitelező
aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,
ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,
ac) telephelye (telephelyei) címét,
ad) által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező – vele 
tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, az építési 
szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,
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ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, vele tagsági, munkavállalói vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az  Étv. 39/A.  § (2)  bekezdésére 
hivatkozást, és
af ) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető 
tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője 
volt olyan más vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül a 37. § (1a) bekezdése alapján, 
vagy két éven belül a 37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a nyilvántartásból töröltek,”

 (15) Az Épkiv. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MKIK)
„a) megtiltja a vállalkozó kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg – a nyilvántartási 
szám hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha
aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére előírt feltételeket nem teljesíti, vagy
ab) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti hatóság 
az  építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. táblázat 16.  pontjában vagy 
1. melléklet II. táblázat 10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül két alkalommal 
jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,”

 (16) Az Épkiv. 37. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az MKIK a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha
a) az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés, vagy
b) nemfizetési jelzés
alapján megállapított fizetési kötelezettségének teljesítését a 40/B. § (3) vagy (5) bekezdése szerint nem igazolta.
(1b) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és az (1a) bekezdés szerinti törlés jogkövetkezményei nem érintik a törlési 
határozat jogerőssé válása előtt megkötött szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket.”

 (17) Az Épkiv. VII. fejezete a következő alcímmel és az azt követő 40/B. §-sal és 40/C. §-sal egészül ki:
„A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás
40/B.  § (1) Az  Étv. 58.  § (11)  bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az  e-szankció elektronikus alkalmazásban 
történő rögzítését az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetője köteles a beérkezést követően haladéktalanul, 
de legkésőbb a  beérkezést követő munkanapon elvégezni. Az  üzemeltető a  rögzítéssel egyidejűleg az  MKIK-t 
elektronikus úton értesíti. Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéssel egyenértékűnek tekintendő, ha 
az  MKIK tudomására jut olyan egyéb jogerős érdemi bírósági határozat, vagy jogerős fizetési meghagyás, amely 
ugyanazon adatokat tartalmazza.
(2) A vállalkozó kivitelező
a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közvetítői eljárás eredményeként létrejött egyezséggel,
b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,
c) teljesítésigazolással, vagy
d) a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményével
igazolva írásban bejelentheti az MKIK-nak, hogy másik vállalkozó kivitelezővel (fizetésre kötelezett) megkötött építési 
szerződésből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem 
történt meg (nemfizetési jelzés).
(3) Az MKIK az (1) bekezdés szerinti értesítés érkezését követő 8 napon belül
a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy 60 napon belül igazolja, hogy
ba) fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy
bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát 
felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs, valamint
c) tájékoztatja a  feleket arról, hogy a  határidő eredménytelen lejártát követően a  fizetésre kötelezettet törli 
a nyilvántartásból.
(4) Ha az MKIK hiányos nemfizetési jelzést kap, a beérkezést követő 8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt a hiányokról 
és arról, hogy azokat 30 napon belül pótolhatja. A pótlás határidőben történő elmaradása esetén az MKIK 8 napon 
belül értesíti a bejelentőt, hogy eljárást nem indít.
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(5) Az MKIK a nemfizetési jelzés érkezését – hiánypótlás esetén azok pótlását – követő 8 napon belül
a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy igazolja 60 napon belül, hogy
ba) a fizetés megtörtént, vagy
bb) a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen tárgyú bírósági eljárásban a díjfizetési 
kötelezettség fenn nem állását megállapító jogerős bírósági határozatot hoztak, valamint
c) tájékoztatja a  feleket arról, hogy a  határidő eredménytelen lejártát követően a  fizetésre kötelezettet törli 
a nyilvántartásból.
(6) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott igazolás határidőben történő megérkezése esetén az MKIK az eljárást 
8  napon belül megszünteti és a  bejelentőt erről, valamint arról értesíti, hogy az  eljárás megszüntetése a  díjigény 
egyéb úton történő érvényesítését nem érinti.
40/C. § (1) Az MKIK értesítéseit és határozatait tértivevényes levélként adja postára.
(2) Az  MKIK a  bírósági értesítéssel, vagy a  nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárásban a  felfüggesztésről vagy 
a törlésről az igazolásra adott határidő eredménytelen lejártát követő 8 napon belül a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti határozatot hoz. A határozat ellen bírósági 
felülvizsgálatnak van helye. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek a  határozat végrehajtására halasztó hatálya 
van. A határozat végrehajtásáról az MKIK a közlését követő 45. napot követően haladéktalanul intézkedik, egyidejűleg 
döntését a kivitelezői nyilvántartásban rögzíti.
(3) Ha a 40/B. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott igazolási felhívásnak a fizetésre kötelezett azért nem tud eleget 
tenni, mert a díjazásra jogosult jogutód nélkül megszűnt, akkor a bírósági értesítés miatt indult eljárásban a fizetést 
a Magyar Állam javára kell teljesíteni és e fizetés megtörténtét kell igazolni.”

 (18) Az Épkiv. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  e  rendeletben előírt elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettséget azon építési beruházásokra kell 
alkalmazni, amelyek induló építőipari kivitelezési tevékenységét 2013. október 1-jét követően kezdték meg.”

 (19) Az Épkiv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (20) Az Épkiv.

1. 2. §
1.1. a) pontjában a „végzésének helye” szövegrész helyébe a „végzésének az építtető által a fővállalkozó 

kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező által az alvállalkozónak 
átadott helye” szöveg,

1.2. k) pontjában a „tevékenységként folytató” szövegrész helyébe a „tevékenységként végző” szöveg,
1.3. l)  pontjában a  „szerződést kötő” szövegrész helyébe a  „szerződést kötő, építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző” szöveg,
2. 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „adószámát, pénzforgalmi” szövegrész helyébe az „adószámát, vállalkozó 

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási számát, pénzforgalmi” szöveg,
3. 5.  § (6)  bekezdésében az  „A 29.  § szerint előzetes bejelentéshez kötött építőipari” szövegrész helyébe 

az „Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési 
engedély alapján végzendő építőipari” szöveg,

4. 7. § (2) bekezdés
4.1. f ) pontjában az „és a birtokbaadási eljárásban való” szöveg helyébe az „és az építési munkaterület 

átadás-átvételi eljárásában való” szöveg,
4.2. i) pontjában a „kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított” szövegrész helyébe 

a „kézhezvételétől számított” szöveg,
5. 9. §

5.1. (1) bekezdésében a „vagy megbízása alapján a fővállalkozó kivitelező vagy a beruházáslebonyolító 
a jogosultsággal” szövegrész helyébe a „vagy nevében a beruházáslebonyolító, illetve erre irányuló 
megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a jogosultsággal” szöveg,

5.2. (5)  bekezdés e)  pontjában a „termékek megfelelőség igazolására” szövegrész helyébe a „termékek 
műszaki teljesítményére” szöveg,

5.3. (9) bekezdésében a „tanácsadó mérnök” szövegrész helyébe a „beruházási tanácsadó” szöveg,
6. 11. § (2) bekezdésében a „beruházásnál, illetve ha korábban a tervező társtervezője vagy ágazati tervezője volt, 

akkor nem lehet tervellenőr.” szövegrész helyébe a „beruházásnál.” szöveg,
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7.	 13. §
7.1.	 (3)  bekezdés	 j)  pontjában	 az  „engedélyezéséhez	 (bejelentéséhez)”	 szövegrész	 helyébe	

az „engedélyezéséhez,	tudomásulvételéhez”	szöveg,
7.2.	 (4)  bekezdésében	 a  „vezető	 –	 a  külön	 jogszabályban	 meghatározottak	 szerint	 –	 az  építési	

munkaterületről	származó	természetes”	szövegrész	helyébe	a „vezető	természetes”	szöveg,
7.3.	 (5) bekezdésében	a „vállalkozó”	szövegrész	helyébe	a „fővállalkozó”	szöveg,
7.4.	 (8)  bekezdésében	 az	 „is	 végezhet	 olyan”	 szövegrész	 helyébe	 az	 „is	 végezhet	 olyan	 –	 építési	

engedélyhez nem	kötött	építményt,	építményrészt	érintő	–”	szöveg,
8.	 14. §

8.1.	 nyitó	szövegrészében	a „kivitelező”	szövegrész	helyébe	a „kivitelező	vagy	annak”	szöveg,	az „építési	
naplóban”	szövegrész	helyébe	az „építési	napló	összesítő	lapján”	szöveg,

8.2.	 a) pontjában	a „jóváhagyott”	szövegrész	helyébe	a „hozzátartozó	engedélyezési	záradékkal	ellátott”	
szöveg,

8.3.	 b) pontjában	a „(megvalósítási)”	szövegrész	helyébe	a „(megvalósulási)”	szöveg,
9.	 16.  §	 (3)  bekezdés	 h)  pontjában	 az  „átadás-átvételi	 és	 a  birtokbaadási	 eljárásban”	 szövegrész	 helyébe	

a „átadás-átvételi	eljárásban”	szöveg,
10.	 17/B.  §-ában	 az  „A	 17.  §	 (5)  bekezdése	 szerinti	 szervezet	 az  általa	 nyújtott	 támogatás	 vagy	 biztosított	

költségvetési	 forrás”	 szövegrész	 helyébe	 az „Az	 államháztartás	 központi	 alrendszereiből	 a  forrást	 biztosító”	
szöveg,

11.	 22. §
11.1.	 (4) bekezdés	a) pont	aa) alpontjában	a „monolit	vasbeton”	szövegrész	helyébe	a „monolit	vasbeton,	

kivéve	a 6,6	m-es	fal-	vagy	oszlopköznél	kisebb	előregyártott	födémszerkezethez	csatlakozó	vasbeton	
koszorút”	szöveg,

11.2.	 (5) bekezdés	d) pontjában	a „10. §	(1) bekezdésben	meghatározott	építményt”	szövegrész	helyébe	
a „tömegtartózkodásra	szolgáló	építményre,	a katasztrófavédelemről	és	a hozzá	kapcsolódó	egyes	
törvények	módosításáról	 szóló	2011.	évi	CXXVIII.	 törvény	hatálya	alá	 tartozó	építményre,	 valamint	
a honvédelmi	és	katonai	célú	építményre”	szöveg,

11.3.	 (6)  bekezdésében	 az „az	 eltérés	 nem	 engedélyhez	 vagy	 tudomásul	 vételhez	 kötött	 tevékenység.”	
szövegrész	 helyébe	„az	 eltérés	megfelel	 az  építésügyi	 és	 építésfelügyeleti	 hatósági	 eljárásokról	 és	
ellenőrzésekről,	valamint	az építésügyi	hatósági	szolgáltatásról	szóló	312/2012.	(XI.	8.)	Korm.	rendelet	
22. §	(1) bekezdésében	foglaltaknak.”	szöveg,

12.	 24. §	(6) bekezdésében	az „engedélyét	(bejelentését)”	szövegrész	helyébe	az „engedélyét,	tudomásulvételét”	
szöveg,

13.	 27.  §	 (1)  bekezdésében	 a  „lapokból,	 és	 folyamatosan	 számozott	 naplórészből	 áll”	 szövegrész	 helyébe	
a  „lapokból, folyamatosan	számozott	naplórészből	és	összesítő	lapból	áll”	szöveg,

14.	 VI.	 Fejezetének	 címében	 a „MEGKEZDÉSÉNEK”	 szövegrész	 helyébe	 a „MEGKEZDÉSÉRE	 IRÁNYULÓ	 KÉRELEM”	
szöveg,

15.	 29. §
15.1.	 (1)  bekezdésében	 a  „tervezett	 megkezdésére	 irányuló	 bejelentését”	 szövegrész	 helyébe	

a  „megkezdésének	 tudomásulvételére	 irányuló	 kérelmét”	 szöveg,	 az  „Országos	 Építésügyi	
Nyilvántartásban	biztosított	feltöltő	felületen”	szövegrész	helyébe	az „ÉTDR	rendszeren”	szöveg,

15.2.	 (2) bekezdésében	a „bejelentése”	szövegrész	helyébe	a „tudomásulvételére	irányuló	kérelem”	szöveg,
16.	 33.  §	 (3)  bekezdésében	 az „A	 birtokbaadás	 során”	 szövegrész	 helyébe	 az „Az	 építési	munkaterület	 átadás- 

átvétele során”	szöveg,
17.	 34. §

17.1.	 (2)  bekezdésében	 a  „10.  §	 (1)  bekezdésében	 meghatározott	 építményekre”	 szövegrész	 helyébe	
a „tömegtartózkodásra	szolgáló	építményre,	a katasztrófavédelemről	és	a hozzá	kapcsolódó	egyes	
törvények	módosításáról	 szóló	2011.	évi	CXXVIII.	 törvény	hatálya	alá	 tartozó	építményre,	 valamint	
a honvédelmi	és	katonai	célú	építményre”	szöveg,

17.2.	 (3)  bekezdésében	 a  „használatbavételi	 bejelentés	 megtételének”	 szövegrész	 helyébe	
a „használatbavétel	tudomásulvételének”	szöveg,
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17.3. (7) bekezdésében a  „10. § (1) bekezdés szerinti építmények” szövegrész helyébe a  „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” szöveg,

18. 42.  § (5)  bekezdésében az „olyan felelős” szövegrész helyébe az „olyan szakmunkás megjelölésével, illetve 
felelős” szöveg, a „bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdés b), illetve c) pontja” szöveg,

19. 2.  melléklet II. Naplórész 2.  pont b)  pontjában a  „tevékenység megkezdésének” szövegrész helyébe 
a „tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelem” szöveg, a „bejelentéséről” szövegrész 
helyébe a „benyújtásáról” szöveg,

20. 4.  melléklet címében az „előzetes bejelentése” szövegrész helyébe a „tudomásulvételére irányuló kérelem” 
szöveg

lép.
 (21) Hatályát veszti az Épkiv.

a) 5. § (8) bekezdése,
b) 9.  § (8)  bekezdésében az  „A tervező biztosítja a  tervellenőr számára a  tervek szakaszos rendelkezésre 

bocsátását.” szövegrész,
c) 24. § (5)–(7) bekezdése,
d) 29. §-át megelőző alcím,
e) 29. § (2) bekezdés b) pontja,
f ) VI. fejezete,
g) 32. § (8) bekezdése,
h) 35. § (2) bekezdésében az „az Étv. 39. § (2) bekezdés a) pontja szerint” szövegrész,
i) 2. melléklet II. Naplórész 2. pont b) alpontja,
j) 4. melléklet 9. pontja,
k) 4. melléklete.

3. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló  
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Épközbesz.) a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálata
8/A.  § (1) Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az  ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított 
minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
(2) Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást 
kérni, hogy az  aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, 
és a  rezsióradíj kiszámításakor egyes – az  Épkiv.-ben meghatározottak szerint az  építőipari minimális rezsióradíj 
elemeit képező – költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott 
indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális 
építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az  ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös 
figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását.”

 (2) Az Épközbesz. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. 
rendelettel megállapított 8/A.  §-ában foglalt szabályait a  2013. július 1-jét követően megkezdett közbeszerzési 
eljárásokban kell alkalmazni.”
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4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,  
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 40. § (2) bekezdése a következő f )–g) ponttal 
egészül ki:
(A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett az építésügyi hatóság 
meggyőződik arról, hogy)
„f ) a  felelős műszaki vezetőnek az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozata az építési naplóban rendelkezésre áll,
g) a  fővállalkozó kivitelező az  építési munkaterületet az  építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint átadta 
az építtetőnek.”

 (2) Az R. 40. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az  építmény az  OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és 
biztonságos használat követelményeinek, az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott 
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„c) a  (2) bekezdés f ) és g) pontja szerinti dokumentumok az építési naplóban rendelkezésre állnak, vagy a  (4b) és 
(4c) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.”

 (3) Az R. 40. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a használatbavételi engedély megkéréséhez az építési munkaterület átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési 
naplóban nem áll rendelkezésre, az építésügyi hatóság hatvan napos határidő megjelölésével ennek pótlására hívja 
fel az építtetőt.
(4b) Az  építésügyi hatóság – ha az  építtető a  (4a)  bekezdés szerint a  hiányt nem pótolja – a  használatbavételt 
a hatvanadik nap leteltét követő öt napon belül engedélyezi.
(4c) Ha az építtető a (4a) bekezdés szerinti felhívásra a (2) bekezdés g) pontja szerinti jegyzőkönyvet az építési naplóban 
határidőn belül pótolja, az építésügyi hatóság a használatbavételt a pótlást követő öt napon belül engedélyezi.”

 (4) Az R. 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető
a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,
b) az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően,
c) az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt –
nyújtja be az építésügyi hatósághoz.”

 (5) Az R. 54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásban az  építésügyi hatóság vizsgálja, hogy az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti 
jegyzőkönyv az építési naplóban rendelkezésre áll-e.”

 (6) Az R. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét 
megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha
a) a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a (9) bekezdésben meghatározott mellékleteket nem 
csatolták,
b) az  OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az  építmény, 
építményrész nem felel meg, vagy
c) megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött.”

 (7) Az R. 54. §-a az alábbi (7a)–(7d) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  építésügyi hatóság az  eljárás ügyintézési határidejét hatvan nappal meghosszabbítja, ha az  eljárásban 
megállapítja, hogy az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre és erről 
az építtetőt az ÉTDR-en keresztül értesíti.
(7b) Ha a (7a) bekezdésben meghatározott idő alatt az építési naplóban a jegyzőkönyv továbbra sem áll rendelkezésre, 
és a használatbavétel e rendelet szerinti egyéb feltételei teljesültek a hatvanadik nap leteltével az építésügyi hatóság 
a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi.
(7c) Az építésügyi hatóság a használatbavételt – ha az építési naplóban az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv 
a  (7a)  bekezdés szerinti határidő lejártáig rendelkezésre áll – a  jegyzőkönyv az  építésügyi hatóság tudomására 
jutásától számított öt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi.
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(7d) Az  építésügyi hatóság a  tudomásulvételi eljárás ügyintézési határidejének (7a)  bekezdés szerinti 
meghosszabbításáról a  használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindulásától számított tíz napon belül 
az elektronikus építési naplóban történő bejegyzéssel is tájékoztatást ad.”

 (8) Az R. 54. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a  39.  § (8)  bekezdés a) és c)  pontjában 
meghatározottakat kell mellékelni.
(10) A használatbavétel megtiltásáról szóló határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül 
tartalmazza
a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,
b) az építési engedély számát, keltét,
c) – az eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett – a használat megtiltására vonatkozó kötelezést.
(11) A (10) bekezdés szerinti határozat szóban nem közölhető. Az iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell
a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
aa) az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
ab) az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával,
b) azzal a hatósággal, amely az építési engedélyezési eljárásban részt vett.”

 (9) Az R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59.  § A  60.  § (1)  bekezdésében meghatározott bontási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a  kérelmező 
a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét az építésfelügyeleti 
hatósághoz benyújtotta, és a bontási tevékenység megkezdését az építésfelügyeleti hatóság jogszerű hallgatással 
tudomásul véve az eljárás megindulásától számított tíz napon belül nem tiltotta meg.”

 (10) Az R. 64. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti:]
„i) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló kérelem benyújtásának teljesítését.”

 (11) Az R.
a) 10.  § (5)  bekezdésében a „hatóság az  értesítendők adatait – ha azok a  kérelem benyújtásakor nem állnak 

rendelkezésre –” szövegrész helyébe a „hatóság az eljárásában az ügyfelek és az értesítendők adatait” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság – a 40. § (4a) bekezdése kivételével –” szöveg,
c) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „megfelel és az építmény” szöveg helyébe a „megfelel és nem változtatja meg 

az építmény a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény” szöveg,
d) 39.  § (4)  bekezdésében az „alkalmassá válásakor” szövegrész helyébe az „alkalmassá válásakor, az  építési 

munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően” szöveg,
e) 39. § (5) bekezdésében az „Új épület” szövegrész helyébe az „Új épület építése” szöveg,
f ) 50. § (2) bekezdésében a „megkérte” szövegrész helyébe a „nem kérte meg” szöveg,
g) 54. § (2) bekezdésében a „bővítése” szövegrész helyébe az „építése, bővítése” szöveg,
h) 54. § (7) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) és (7a) bekezdésben” szöveg,
i) 46. alcím címében az „Az építőipari kivitelezési tevékenység, valamint a  bontási” szövegrész helyébe az „A 

bontási” szöveg,
j) 59. §

ja) (2) bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe a „benyújtani” szöveg,
jb) (3) bekezdésében a „bejelentéséhez” szövegrész helyébe a „kérelméhez” szöveg,
jc) (5) bekezdésben a „bejelentés” szövegrész helyébe a „kérelem” szöveg,
jd) (6) bekezdés a) pontjában a „bejelentés” szövegrész helyébe a „kérelem” szöveg,

k) 60. §
ka) (5)  bekezdés a)  pontjában a  „székhelyét,” szövegrész helyébe a  „székhelyét, az  Épkiv. 29.  § 

(2) bekezdésében meghatározott adatokat,” szöveg,
kb) (14) bekezdésében a „bontás” szövegrész helyébe a „bontás, vagy az építőipari kivitelezési tevékenység 

megkezdésének” szöveg,
kc) (15) bekezdésében a „bejelentésnek” szövegrész helyébe a „közlésnek” szöveg,

l) 61. § (1) bekezdésében az „az Épkiv. szerint előzetes bejelentéshez kötött, és a bejelentés alapján megkezdett, 
valamint tudomásulvételi eljárás alapján” szövegrész helyébe „a tudomásulvételi eljárás alapján” szöveg,

m) 62. § (2) bekezdés b) pontjában a „bejelentette-e” szövegrész helyébe a „kérelmezte-e” szöveg,
n) 64. § (1) bekezdés h) pontjában a „számát, és” szövegrész helyébe a „számát.” szöveg,
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o) 72. § (6) bekezdésében az „aláíró-címlappal” szövegrész helyébe, az „aláírólappal” szöveg, az „Az aláíró címlapot” 
szövegrész helyébe az „Az aláírólapot” szöveg,

p) 8. melléklet
pa) I. fejezet 5. pont 5.1. alpontjában az „Aláíró-címlap” szövegrész helyébe az „Aláírólap” szöveg,
pb) II. fejezet 7. pont 7.1.1. alpontjában az „aláíró lap” szövegrész helyébe az „aláírólap” szöveg

lép.
 (12) Hatályát veszti az R.

a) 19.  § (6)  bekezdés e)  pontjában a „hogy a  tervezett építési tevékenység megkezdését az  építésfelügyeleti 
hatósághoz előzetesen be kell-e jelenteni és” szövegrész,

b) 47.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „hogy a  tervezett bontási tevékenység megkezdését az  építésfelügyeleti 
hatósághoz előzetesen be kell-e jelenteni és” szövegrész,

c) 58. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja,
d) 59. §

da) (4) bekezdése,
db) (6) bekezdés d) pontja,

e) 62.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az építtető a  jogszabályban meghatározott esetekben és módon 
kérelmezte-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, vagy” szövegrész és az „az építésfelügyeleti 
hatóság” szövegrész,

f ) 64. § (1) bekezdés i) pontja.

5. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dok.R.) 1. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
[E rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  építésügy, a  településfejlesztés- és rendezés körébe 
tartozóan kiterjed]
„q) az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti értesítés”
([a továbbiakban az  a)–o)  pont együtt: dokumentációk] kezelésére, az  építésügy körébe tartozó tevékenységekkel 
összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket 
kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.)

 (2) A Dok.R. 1. § (1) bekezdésében az „az a)–o) pont együtt:” szövegrész helyébe az „az a)–q) pont együtt:” szöveg lép.

6. Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Épmód.) 110. § (3) bekezdésében a „2013. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2013. október 1-jén” 
szöveg lép.

 (2) Nem lép hatályba az Épmód. 79. §-a, 80. §-a, 81. §-a, 83. §-a és 93. § n) pontja.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § (1)–(4), (7), (14)–(18) bekezdése, a 2. § (20) bekezdés 5.2 pontja, a 3. § és az 5. § 2013. július 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 2. § (6) és (8)–(13) bekezdése, a 2. § (20) bekezdés 3. pontja, a 2. § (21) bekezdés a), c), f ), i) és k) pontja, a 4. §  

(1)–(9) bekezdése, a 4. § (11) bekezdés a), b) és f ) pontja, a 4. § (12) bekezdés a), b), c), e) és f ) pontja 2013. október 
1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Az Épkiv. 2. melléklete a II. Naplórész 2. pont o) alpontját követően a következő rendelkezéssel egészül ki.
„3. Összesítő lap
1. Építtető adatai
a) neve (elnevezése): .............................................................................................................................................................................................
b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ........................................................................................................................
2. Építési helyszín adatai
a) címe (település, utca, házszám): ...................................................................................................................................................................
b) helyrajzi száma: ..................................................................................................................................................................................................
c) építési vagy bontási engedély ügy- és iratazonosítója: ........................................................................................................................
3. Fővállalkozó kivitelező(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) ☐ vége (dátum) ☐
a) neve (elnevezése): .............................................................................................................................................................................................
b) nyilvántartási száma : .......................................................................................................................................................................................
4. Felelős műszaki vezető(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) ☐ vége (dátum) ☐
a) neve (elnevezése): .............................................................................................................................................................................................
b) névjegyzéki száma :...........................................................................................................................................................................................
5. Építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó adatai (ha tevékenységét jogszabály kötelezően előírja, vagy 
az építtető önként megbízza): tevékenysége kezdete (dátum) ☐ vége (dátum) ☐
a) neve (elnevezése): .............................................................................................................................................................................................
b) névjegyzéki száma: ...........................................................................................................................................................................................
6. Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma (ai): .......................................................................................................................
A fővállalkozó kivitelező(k) vagy annak felelős műszaki vezetője(ik) nyilatkozata az  építési naplóban tett alábbi 
bejegyzésekről:
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal 
ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az  1.  melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak 
megfelelően,
b) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen 
a  statikai és az  épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások 
megtartásával szakszerűen végezték-e,
c) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az  Étv. 31.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelel,
d) a jogerős építési engedélytől és a  hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltértek-e, az eltérés felsorolásával és 
szükségességének ismertetésével,
e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított-e,
f ) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt 
mértéket, az  előírások szerint kezelték és az  építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a  munkaterületről 
a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították-e,
g)  az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

  aláírás” 
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A Kormány 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete
a lófélék egyedeinek azonosításáról

A Kormány az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 15. § (6) bekezdése tekintetében 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  Magyarország területén született vagy a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október  12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet szerint Magyarország területén szabad forgalomba bocsátott lófélék 
azonosítására, a Magyarország területére behozott lófélék bejelentésére, az azonosító okmány használatára, valamint 
a lófélék tenyésztési és tartási adatainak nyilvántartására terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. állattartó: az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott állattartó;
 2. alternatív jelölés: az 504/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikkében meghatározott, a transzponderrel történő 

megjelöléstől eltérő jelölés forró vassal, fagyasztással, tetoválással vagy egyéb, a tenyésztési programokban 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által jóváhagyott és honlapján közzétett 
módon;

 3. azonosítás: a  lófélék 504/2008/EK bizottsági rendelet szerinti egyedi, tartós megjelölését, valamint ezen 
egyedek azonosító adatainak adatbázisban történő rögzítését, továbbá a lóútlevél kiállítását magába foglaló 
tevékenységek együttese;

 4. azonosító szám: e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, 
a  lóféle nemével, születési dátumával, valamint jelölésével kapcsolatos információkat kódolva tartalmazó, 
tizenöt jegyű, az életszámtól eltérő betű és számkombináció;

 5. csikójelölési jegyzőkönyv: a  lóféle egyedi jelölésekor a  kibocsátó szerv által kitöltendő dokumentum, amely 
a lóútlevél kiváltásának feltétele;

 6. életszám: az  504/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  lovat egész életében 
azonosító, a kibocsátó szerv által kiadott alfanumerikus egyedi azonosító kód;

 7. kancafedeztetési állomás: a NÉBIH által nyilvántartott telephely, amelyen saját tulajdonú, illetve idegen kancákat 
fedeztetési engedéllyel rendelkező fedezőménnel fedeztetnek, illetve ahol termékenyítésre szaporítóanyagot 
előkészítenek, felhasználnak;

 8. kancafedeztetési jegyzőkönyv: a  kancafedeztetési és mesterséges termékenyítő állomásokra a  kibocsátó 
szerv által kiadott, egyedi sorszámmal ellátott nyomtatvány, amely a kancafedeztetések és termékenyítések 
nyilvántartását szolgálja;

 9. kibocsátó szerv: a lóútlevél kiadására jogosult szervezet;
10. kibocsátó szerv adatbázisa: az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikke, valamint e rendeletben meghatározott 

és törzskönyvezési adatokat is tartalmazó, a  kibocsátó szerv által létrehozott és működtetett elektronikus 
adatbázis;

11. kibocsátó szerv megbízottja: az  e  rendelet 5.  § (2)  bekezdése szerinti, a  lófélék azonosításával kapcsolatos 
technikai feladatok megvalósításával a kibocsátó szerv által megbízott szervezet;

12. központi adatbázis: az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikke, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi 
CXIV. törvény 16. § a) pontja által előírt adatokat tartalmazó, a NÉBIH által működtetett országos adatbázis, 
amely a törzskönyvezés és a támogatás-kifizetés ellenőrzéséhez szükséges, az állattenyésztési és a támogatási 
jogszabályok alapján kezelt adatokat is tartalmazza;

13. lótulajdonos nyilvántartó betétlap: a  lóútlevél kiadásakor, illetve minden bejelentett tulajdonosváltozáskor 
a  lótulajdonos részére a  központi adatbázis alapján a  kibocsátó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, 
amely a  lóútlevélben szereplő tulajdonosbejegyzéssel együtt igazolja a  tulajdonjogot, és amellyel 
a tulajdonosváltozás bejelenthető;

14. lótartási hely bejelentő lap: a  lóféle tartási helyének központi adatbázisba történő bejelentésére szolgáló 
nyomtatvány, amelyen az állattartó bejelenti az egyedileg megjelölt lóféle Tenyészet Információs Rendszerben 
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(TIR) nyilvántartott tartási helyét, valamint annak változását, feltüntetve a lóféle egyedi jelölésére vonatkozó 
adatokat;

15. lóútlevél: az  504/2008/EK bizottsági rendelet I.  mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó hatósági 
bizonyítvány;

16. lóútlevél-igénylő lap: az állattartó által a lóféle egyedi jelölésével egyidejűleg kitöltendő dokumentum, amellyel 
a lóféle azonosító okmányának kiadását kérelmezi a kibocsátó szervtől;

17. nem törzskönyvezett lóféle: minden olyan, a  lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára 
irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelv 
(a  továbbiakban: 2009/156/EK tanácsi irányelv) 2.  cikk e)  pontja szerinti lóféle, amely államilag elismert 
tenyésztő szervezet törzskönyvében nem szerepel;

18. törzskönyvezett lóféle: az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3.  § 26.  pontja szerinti, valamely 
elismert tenyésztő szervezet által vezetett törzskönyvben szereplő, a  tenyésztő szervezet által a  tenyésztési 
programjába befogadott lóféle;

19. transzponder: olyan elektronikus azonosító eszköz, amely megfelel az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 
(2) bekezdés b) pontja szerinti követelményeknek.

 (2) E rendelet alkalmazásában az 504/2008/EK bizottsági rendelet fogalom-meghatározásait is alkalmazni kell.

2. A lófélék egyedi jelölésének engedélyezett módszerei

3. § (1) A  nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az  alternatív jelölés 
a transzponderrel történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végezhető.

 (2) A  törzskönyvezett lófélék esetében az  alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a  NÉBIH által 
jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő 
jelleggel végezhető. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel 
történő megjelölés kötelező.

3. A lófélék azonosításának megkezdésére vonatkozó szabályok, az egyedi jelölés

4. § (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható. Az  504/2008/EK bizottsági rendelet 5.  cikk (6)  bekezdése 
alapján az állat tulajdonosának, vagy a tulajdonos megbízásából az állattartónak a lóféle egyedi azonosítását saját 
költségén el kell végeztetnie a lóféle hat hónapos koráig vagy születése évének december 31. napjáig, attól függően, 
hogy melyik a későbbi időpont.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt időponttól függetlenül a jelöletlen lóféle azonosítását el kell végezni, ha a születési tartási 
helyét az anyjától elválasztva hagyja el.

 (3) Az állattartó kérésére
a) a  transzponder beültetését a  kibocsátó szerv megbízásából a  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint 

az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló törvény szerinti szolgáltató-állatorvos (a továbbiakban: 
állatorvos) vagy a törvény szerinti állatorvosi asszisztens,

b) a lófélék alternatív jelölését a kibocsátó szerv
végzi.

 (4) A  transzponderes, illetve az  alternatív jelöléssel egyidejűleg a  transzponder beültetését végző állatorvos vagy 
állatorvosi asszisztens, illetve a  kibocsátó szerv kitölti a  nyilvántartásba vételhez, valamint a  lóútlevél kiadásához 
szükséges adatokat tartalmazó csikójelölési jegyzőkönyvet, valamint kitölteti az  állattartóval a  lóútlevél-igénylő 
lapot. Az  állattartó átadja a  transzponder beültetését végző állatorvosnak vagy állatorvosi asszisztensnek, illetve 
a  kibocsátó szervnek a  tulajdonosnak a  tulajdonjogára vonatkozó nyilatkozatát (a továbbiakban: tulajdonosi 
nyilatkozat). A transzponder beültetését végző állatorvos vagy állatorvosi asszisztens továbbítja a kibocsátó szervnek 
a csikójelölési jegyzőkönyvet, a lóútlevél-igénylő lapot, valamint a tulajdonosi nyilatkozatot.

 (5) A  lóútlevéllel már rendelkező lóféle másodlagos, transzponderes vagy alternatív jelölése esetén a  transzponder 
beültetését végző állatorvos vagy állatorvosi asszisztens, illetve a  kibocsátó szerv csikójelölési jegyzőkönyvet tölt 
ki. A transzponder beültetését végző állatorvos vagy állatorvosi asszisztens a csikójelölési jegyzőkönyvet megküldi 
a kibocsátó szervnek a kibocsátó szerv adatbázisába és a központi adatbázisba történő rögzítés céljából. A kibocsátó 
szerv az alternatív jelölés, illetve a beültetett transzponder adatait bejegyzi a lóútlevélbe.
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 (6) Az 504/2008/EK bizottsági rendelet 7. cikke szerinti eltérést az azonosításra vonatkozó előírásoktól minden szabadon 
vagy félszabad körülmények között élő lófélére alkalmazni kell. Ezen egyedeket csak akkor kell azonosítani az e §-ban 
meghatározott módon, ha elszállítják vagy állattartó telepen háziállatként tartják tovább őket.

5. § (1) A kibocsátó szerv
a) törzskönyvezett lófélék esetében a törzskönyvet (méneskönyvet) vezető elismert tenyésztő szervezet,
b) nem törzskönyvezett lófélék esetében a NÉBIH.

 (2) A kibocsátó szerv a lófélék azonosításával kapcsolatos technikai feladatok megvalósításával más elismert tenyésztő 
szervezetet, továbbá a NÉBIH-et vagy a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségét is megbízhatja. Ez a megbízás 
nem érinti a kibocsátó szervnek a lóútlevél kiállítása tekintetében fennálló felelősségét.

 (3) A lófélék egyedeinek jelölése során felhasználható transzponderek igénylésének módját a törzskönyvezett egyedek 
esetében az  adott fajta NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési programja tartalmazza, a  nem törzskönyvezett lófélék 
esetében pedig a kibocsátó szerv határozza meg.

 (4) A lófélék életszámát – törzskönyvezett lófélék esetében a tenyésztési programmal összhangban – a kibocsátó szerv 
adja meg.

 (5) A  transzponder által továbbított kód a  kibocsátó szerv által – törzskönyvezett lófélék esetében a  tenyésztési 
programmal összhangban – meghatározott kód, amely minden esetben az országkóddal kezdődik.

 (6) A  transzponder felhasználását az  ellenőrzés érdekében a  központi adatbázisban kell nyilvántartani. A  kibocsátó 
szerv az erre vonatkozó adatokat (a felhasznált transzponderek típusa, darabszáma, az általuk hordozott kód) köteles 
bejelenteni a NÉBIH-nek. A NÉBIH a honlapján közzéteszi a transzponder-gyártók listáját, valamint a kibocsátó szerv 
által megrendelhető jelölőeszköz típusokat.

4. A lóútlevél

6. § (1) A  lóféle tulajdonosa, vagy annak megbízásából az állattartó, a  lóféle jelölésekor kitölti a  lóútlevél-igénylő lapot és 
megtéríti
a) az állatorvosnak vagy az állatorvosi asszisztensnek a transzponder behelyezés ellenértékét,
b) a kibocsátó szervnek az adatok felvétele és a  lóútlevél, valamint – amennyiben történt ilyen – az alternatív 

jelölés ellenértékét.
 (2) A lóútlevelet a lóféle tulajdonosa, vagy annak megbízásából az állattartó, a lóféle megjelölésekor igényli a lóútlevél-

igénylő lapnak a  transzponder beültetését végző állatorvosnak vagy állatorvosi asszisztensnek, illetve a kibocsátó 
szervnek történő átadásával, a 4. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

 (3) A lóútlevél-igénylő laphoz csatolni kell a tulajdonosi nyilatkozatot, valamint a csikójelölési jegyzőkönyv egy példányát 
vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza legalább
a) a lóútlevélnek az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete I. szakaszának A. és B. részében meghatározott 

adatait,
b) a lóféle faját,
c) az állattartó, illetve ha az állattartó személye eltér az állat tulajdonosától, az állat tulajdonosának nevét, címét,
d) a lóféle tartási helyének megnevezését és címét,
e) a lóféle nemét, színét,
f ) a lóféle jelölésére vonatkozó adatokat (bélyegzés a testtáj meghatározásával, illetve transzponder kódja),
g) a  lóféle ismertető jegyeinek szöveges leírását testtájankénti bontásban (fej, elülső bal láb, elülső jobb láb, 

hátulsó bal láb, hátulsó jobb láb, test, egyéb jegy),
h) a lóféle ismertető jegyeinek lórajzon (lódiagramon) történő feltüntetését,
i) a lóféle életszámát és azonosító számát,
j) a lóféle jelölését és azonosítását végző személy vagy személyek aláírását és bélyegzőjét,
k) a jegyzőkönyv sorszámát és kitöltési dátumát,
l) regisztrált fedeztetés esetén a  fedeztetési jegyzőkönyv sorszámát és a  jelölt lóféle származási adatait (apa 

törzskönyvi száma és neve, anya azonosító száma és neve),
m) a tenyésztési program alapján esetlegesen elrendelt származás-ellenőrzésre vonatkozó adatokat,
n) törzskönyvezett lóféle esetében a lóféle fajtáját,
o) regisztrált fedeztetésből született lóféle esetén

oa) a lóféle pontos születési dátumát,
ob) a lóféle tenyésztőjének nevét, címét.
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 (4) Az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti lóútlevél
a) I. szakasza A. és B. részébe, II. és III. szakaszába a kibocsátó szerv vagy megbízottja,
b) IV. szakaszába az ellenőrzést végző hatóság, a NÉBIH, és a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság), a  kezelő állatorvos, valamint az  ellenőrzés helyéül szolgáló rendezvény rendezéséért felelős 
szakmai szervezet,

c) V. és VI. szakaszába a kezelést végző állatorvos,
d) VII. szakaszába a laboratóriumi vizsgálatot megrendelő állatorvos,
e) VIII. szakaszába az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
f ) IX. szakaszába a tulajdonos, illetve a tulajdonos megbízásából az állat tartója és az eljáró állatorvos,
g) X. szakaszába az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
jogosult bejegyzést tenni.

5. Az állattartó, a vágóhíd, az állatorvos, a kancafedeztetési állomás és a kibocsátó szerv 
kötelezettségei

7. § (1) Amennyiben az  állat tulajdonosa és tartója nem azonos, az  állattartó az  e  rendeletben foglalt kötelezettségek 
elvégzése tekintetében köteles a tulajdonost tájékoztatni, illetve annak megbízásából eljárni.

 (2) A lófélék egyedeinek azonosítása keretében az állat tulajdonosa, illetve annak megbízásából az állattartó köteles
a) a lóféle elhullása esetén az állat lóútlevelét a kibocsátó szervnek, vágóhídra történt szállítás esetén a lótulajdonos 

nyilvántartó betétlapot – az elhullás vagy az elszállítás napját követő tíz napon belül – a NÉBIH-nek megküldeni,
b) állata lóútlevelének megsemmisülése, elvesztése vagy betelése esetén öt napon belül a kibocsátó szervnél 

másodlatot vagy helyettesítő azonosító okmányt igényelni,
c) megakadályozni a lófélék egyedei azonosító jeleinek eltávolítását, azok megrongálását, továbbá olvashatatlanná 

tételét,
d) saját költségén 30 napon belül pótoltatni az eltávolított vagy olvashatatlanná vált azonosító jeleket,

e) nyilvántartást vezetni a  tartási helyen lévő, továbbá az azt elhagyó és oda beérkező lófélékről az azonosító 
szám vagy életszám, a mozgatás dátuma, valamint az indulási vagy célállomás feltüntetésével,

f ) úgy feltüntetni a harmadik országból vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államból behozott 
vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait az állomány nyilvántartásában, hogy a régi 
és az új azonosító jel közötti kapcsolat bármikor egyértelműen megállapítható legyen,

g) a lóféle új tartási helyre érkezését a megérkezést követő tíz napon belül a NÉBIH-nek bejelenteni a lótartási hely 
bejelentő lapon, a központi adatbázisban való rögzítés céljából,

h) a kancafedeztetési jegyzőkönyvet megőrizni és a lóféle azonosításakor bemutatni,
i) gondoskodni az 504/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltak betartásáról,
j) tulajdonosváltás esetén tíz napon belül a  lótulajdonos nyilvántartó betétlapot az adott lóútlevél kiadásáért 

felelős kibocsátó szervnek megküldeni,
k) a  lóútlevelet az  állat tartási helyén tartani, és a  kezelő állatorvos rendelkezésére bocsátani az  elvégzett 

kezelések bejegyzése érdekében.
 (3) A kibocsátó szerv tulajdonosváltás esetén köteles a lóútlevélbe is bejegyezni az adatváltozást. A 12. § (3) bekezdés 

h)  pontja szerinti adatokat a  kibocsátó szerv az  adatrögzítéssel egyidejűleg továbbítja a  központi adatbázisba. 
A  kibocsátó szerv az  adatbázisokba történő adatrögzítést követően köteles az  adatváltozás bejelentését szolgáló 
lótulajdonos nyilvántartó betétlapot a NÉBIH-nek megküldeni.

8. § (1) A  vágóhíd ellenőrzi a  lóféléket kísérő dokumentumokat, és nyilvántartást vezet a  vágóhídon levágott lófélék 
egyedeiről, amely tartalmazza azok életszámát, illetve életszámot még nem tartalmazó lóútlevelek esetében 
a lóútlevél számát és az állat levágásának időpontját.

 (2) A vágóhíd másolatban megküldi a kibocsátó szerv részére a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig
a) az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait,
b) a levágott egyedek lóútleveleit érvénytelenítésre a vágóhíd azonosító kódjának megjelölésével.

 (3) A vágóhíd biztosítja, hogy a  lóútlevéllel nem rendelkező lófélék egyedei rendes vágásra ne kerülhessenek. Ebben 
az esetben a vágóhíd az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kiadott engedély birtokában 
végzi el a nem rendes vágást.
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 (4) A vágóhíd biztosítja a transzponderrel megjelölt állatok azonosításának ellenőrzéséhez szükséges eszközöket, illetve 
gondoskodik az így jelölt állatok levágását követően a transzponderek dokumentált megsemmisítéséről. A vágóhíd 
két évig köteles megőrizni a transzponder által hordozott kódra, a lóféle életszámára, a levágás dátumára, valamint 
a megsemmisítés módjára vonatkozó adatokat.

9. §  A lófélék egyedeinek azonosítása keretében a kezelő állatorvos
a) a  kezelést megelőzően azonosítja a  lóféle egyedét és ellenőrzi a  lóféle státuszát az  504/2008/EK bizottsági 

rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti szempontok alapján,
b) bejegyzi az  állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel összhangban, a  lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék 
összeállításáról szóló, 2006. december 13-i 1950/2006/EK bizottsági rendelet szerinti kezeléseket a lóútlevélnek 
az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti IX. szakaszának III. részébe,

c) megállapítja a  lóféle emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát az 504/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikk 
(2)  bekezdésével összhangban, és azt a  lóútlevélnek az  504/2008/EK bizottsági rendelet I.  melléklete 
szerinti IX.  szakaszába bejegyzi, amennyiben a  lófélét a  farmakológiai hatóanyagokról és az  állati eredetű 
élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló, 2009. 
december 22-i 37/2010/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban élelmiszertermelő állatnak nem 
adható hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítménnyel kezeli,

d) értesíti az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, illetve bejelenti a  lóútlevélbe 
bejegyzett tartási hely esetleges változását a központi adatbázisba, amennyiben a  lóféle állatorvosi ellátása 
vagy a más jogszabály által előírt kötelező vizsgálatok elvégzése során jelöletlen egyedet észlel.

10. §  A lófélék egyedeinek azonosítása keretében a kancafedeztetési állomás
a) minden fedeztetéskor kitölti a kancafedeztetési jegyzőkönyvet,
b) ellátja az állattartót a fedeztetési jegyzőkönyv egy példányával,
c) megküldi a kancafedeztetési jegyzőkönyveket a kibocsátó szerv részére.

11. § (1) A kibocsátó szerv
a) elvégzi, illetve elvégezteti – az állat tulajdonosa, vagy a tulajdonos megbízásából az állattartó kérelmére és 

költségére – a lófélék azonosítását,
b) kiadja az életszámot és nyilvántartásba veszi az egyedeket,
c) a csikójelölési jegyzőkönyv egy példányát átadja az állattartónak,
d) ellátja a kancafedeztetési állomást kancafedeztetési jegyzőkönyvvel.

 (2) A  lóútlevelet a kibocsátó szerv a kérelem beérkezésétől számított negyvenöt napon belül állítja ki, a  lótulajdonos 
nyilvántartó betétlappal és a lótartási hely igazoló lappal együtt.

 (3) Szükség esetén a kibocsátó szerv kiállítja a másodlatot, illetve a helyettesítő azonosító okmányt, valamint érvényteleníti 
a hozzá visszajuttatott lóútleveleket.

 (4) A tenyésztési programban előírt származás-ellenőrzés elvégzésére vonatkozó információt a kibocsátó szerv vezeti be 
a lóútlevélbe, az állat tulajdonosa, vagy annak megbízásából az állattartó kérelmére.

6. A kibocsátó szerv adatbázisa és a központi adatbázis

12. § (1) A kibocsátó szerv köteles az általa nyilvántartott lófélék egyedeiről adatbázist létrehozni és működtetni.
 (2) A kibocsátó szerv fogadja és rögzíti az adatbázisában

a) a vágóhídról beérkezett jelentéseket,
b) a vágásra került vagy elhullott lófélék lóútlevelét,
c) a külföldre történő értékesítésről beérkezett jelentéseket.

 (3) A kibocsátó szerv az 504/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdése alapján az adatrögzítésekkel egyidejűleg 
továbbítja a központi adatbázisba legalább a következő adatokat:
a) életszám,
b) faj,
c) nem,
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d) szín, jegyleírás,
e) születési dátum,
f ) a  transzponder által hordozott kód utolsó 15 számjegye, vagy az  504/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk 

(2) bekezdés b) pontja szerinti szabványnak nem megfelelő azonosító készülékkel továbbított kód, valamint 
– ha van ilyen – az alternatív jelölésre vonatkozó információ (a jelölés módja, helye és az általa továbbított 
információk),

g) az állat elhullásának bejelentett időpontja,
h) az állattartó, és ha az állattartó személye eltér az állat tulajdonosától, az állat tulajdonosának neve, címe,
i) a lóféle tartási helyének pontos megnevezése és címe,
j) a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma és a jelölt lóféle származási adatai (apa törzskönyvi száma, neve, korábbi 

azonosítója, életszáma, anya korábbi azonosító száma, életszáma és neve),
k) törzskönyvezett lóféle esetében a származás-ellenőrzés elrendelésének, illetve elvégzésének ténye,
l) törzskönyvezett lóféle esetében a lóféle fajtája,
m) a lóféle pontos születési dátuma, valamint tenyésztőjének neve és címe.

 (4) A Magyarország területére behozott lóféle esetében alkalmazni kell e rendeletnek a tartási hely és a tulajdonosváltozás 
bejelentésére vonatkozó előírásait, és az ilyen lófélét haladéktalanul be kell jelenteni. Az állat tulajdonosa vagy annak 
megbízásából az állattartó köteles
a) a  Magyarország területére az  Európai Unió valamely tagállamából behozott lóféle esetében – az  adatok 

központi adatbázisban történő rögzítése céljából – a lóféle útlevelét,
b) a  harmadik országból behozott lóféle esetében – a  központi adatbázisba való felvétel és szükség szerint 

a lóútlevél kiállításának érdekében – a lóféle (3) bekezdése szerinti adatait
bejelenteni a NÉBIH-nek. A központi adatbázisban a 2009/156/EK tanácsi irányelv 2. cikk i) pontja szerinti ideiglenes 
behozatal tényét is rögzíteni kell.

13. § (1) A  központi adatbázis legalább a  12.  § (3)  bekezdése szerinti adatokat tartalmazza. A  központi adatbázist a  NÉBIH 
működteti, és ellenőrzi a kibocsátó szervek által vezetett adatbázis és a központi adatbázis adatainak egyezőségét.

 (2) A NÉBIH a központi adatbázis adataihoz hozzáférést biztosít
a) a kibocsátó szervek vagy megbízottaik,
b) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
c) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
számára, az adott szervezetet érintő adatok tekintetében.

 (3) A NÉBIH honlapján közzéteszi
a) a kancafedeztetési jegyzőkönyv, a csikójelölési jegyzőkönyv, a lóútlevél-igénylő lap, a lótartási hely bejelentő 

lap, a lótulajdonos nyilvántartó betétlap formanyomtatványának mintáit,
b) az 504/2008/EK bizottsági rendelet 22. és 23. cikkének megfelelően a lóútlevelet kibocsátó szerv nevét, címét, 

telefonos és elektronikus elérhetőségét, adatbázisának hat számjegyű UELN-kompatibilis azonosító kódját, 
valamint a központi adatbázis nevét, címét és hatjegyű UELN-kompatibilis azonosító kódját,

c) a 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti alternatív jelölési módokat,
d) az 504/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
e) az 5. § (6) bekezdése szerinti adatokat.

 (4) A kibocsátó szerv a lóútlevelet a központi adatbázis adatai alapján állítja ki. A kibocsátó szerv az állattartó, illetve ha 
az állattartó személye eltér az állat tulajdonosától, a tulajdonos adatait a központi adatbázisban nyilvántartott adatok 
alapján igazolja.

 (5) Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság rögzíti a  központi adatbázisban az  élelmiszerlánc-
biztonsággal, járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos adatokat.

 (6) A  kibocsátó szervek, valamint a  NÉBIH biztosítják, hogy a  kibocsátó szervek adatbázisa és a  központi adatbázis 
lehetővé tegye a  lófélék eredete, tartási helye, állattartója, tulajdonosa, illetve az  ezen adatokban bekövetkezett 
változás nyomonkövetését.
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7. Hatósági ellenőrzések, szankciók

14. § (1) A NÉBIH ellenőrzi a lófélék azonosításával kapcsolatos adatok helyességét, egyezőségét a törzskönyvi adatokkal, és 
az adatbázisok működtetését a kibocsátó szerveknél és megbízottaiknál.

 (2) Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi a  szállítás során a  lófélék egyedeinek 
azonosságát, lóútlevelének meglétét, indokolt esetben megtiltja vagy a  feltételek teljesítéséig felfüggeszti 
a szállítóeszközön történő elhelyezést, és elrendeli az egyed forgalmi korlátozás alá helyezését.

 (3) A NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi a kibocsátó szerv, a vágóhíd és 
az állattartók 504/2008/EK bizottsági rendeletben és e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását.

 (4) Amennyiben a hatósági ellenőrzés során a NÉBIH vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
jelöletlen vagy lóútlevéllel nem rendelkező lófélét észlel, az  egyedet forgalmi korlátozás alá helyezi és elrendeli 
a lóféle megjelölését, az állattartót pedig az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
vagy az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján bírsággal sújtja.

 (5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
szükség szerinti mennyiségben transzponder-leolvasó készüléket köteles készleten tartani.

8. Átmeneti és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.
 (2) A 2009. július 1. után, de e rendelet hatálybalépését megelőzően született, egyedileg megjelölt lófélék akkor hozhatók 

forgalomba, ha a lóféle azonosítása e rendeletben foglaltakkal összhangban megtörtént.
 (3) A 2009. július 1. előtt született egyedeket csak akkor kell e rendelet szerint azonosítani, amennyiben azok azonosítása 

az  egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM 
rendelet [a továbbiakban: 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet] szerint nem történt meg.

 (4) A  kibocsátó szervek adatbázisának és annak a  központi adatbázissal történő adatkapcsolatának a  kialakításáig 
a lóútlevelek kiadását a NÉBIH végzi.

 (5) Ez  a  rendelet a  90/426/EGK és a  90/427/EGK tanácsi irányelvnek a  lófélék azonosítási módszereinek tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2008. június 6-i 504/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.

 (6) Hatályát veszti
a) a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, valamint
b) a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet

ba) 1. § (4) bekezdés e) pontja,
bb) 1. § (5) bekezdésében az „– a (4) bekezdés e) pontjában leírt Lóútlevél kivételével –” szövegrész,
bc) 2. §-ában az „– az 1. § (4) bekezdés e) pontjában leírt Lóútlevéllel ellátott ló kivételével –” szövegrész,
bd) 2. § a) és c) pontja,
be) 3. §-ában az „– az 1. § (4) bekezdés e) pontjában leírt Lóútlevéllel ellátott ló kivételével –” szövegrész,
bf ) 7. § (2) bekezdése,
bg) 14. § (1) bekezdésében a „ló esetében hat hónapos korban tartós megjelölés” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 10/2013. (IV. 9.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási 
és igazságügyi miniszterrel egyetértésében, a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (4)  bekezdés c)  pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóság

1. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: országgyűlési őr) ellen indított katonai 
büntetőeljárásban – ha a nyomozást nem a katonai ügyész vagy a  legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra 
kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi – a  katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes 
parancsnok (a továbbiakban: parancsnok) az Országgyűlési Őrség parancsnoka.

 (2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján 
gyakorolja.

2. §  Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás, és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyésznek kell 
megküldeni:
a) ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) IX. Fejezetének V. Címe szerinti bírói 

engedélyhez kötött titkos adatszerzés szükséges,
b) ha a büntetőeljárásban résztvevők személyi védelme, a tanú különösen védetté nyilvánítása, vagy a tanúvédelmi 

programban való részvétel miatt a Be. 98/A. §-ának alkalmazása szükséges,
c) az Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy helyettese által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás 

esetén,
d) ha a terhelt mellett a bűncselekmény elkövetésével – társtettesként vagy részesként – más, a fegyveres szervek 

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv hivatásos 
állományának tagja, vagy a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagja, vagy polgári személy is 
megalapozottan gyanúsítható,

e) ha a katonai ügyész a nyomozást magához vonta,
f ) ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.

3. §  Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok 
valamelyike nem tartozik a  nyomozási hatáskörébe, a  feljelentést, továbbá az  eljárás során keletkezett iratokat 
haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.

2. A nyomozótiszt

4. § (1) Nyomozótiszt lehet a  fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó országgyűlési őr, valamint 
az arra alkalmas, érdemi ügyintézői munkakört betöltő országgyűlési őr.

 (2) A  parancsnok a  nyomozótisztet az  ügyészség előzetes egyetértésével, határozattal bízza meg. A  határozat egy 
példányát a katonai ügyésznek meg kell küldeni.

 (3) A nyomozótiszti megbízás megszűnik, ha azt a parancsnok visszavonta. A parancsnok erről a katonai ügyészt nyolc 
napon belül értesíti.

 (4) Ha a nyomozótiszt a feladata ellátásában akadályozott vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen 
végzi.
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5. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
 (2) Az  (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint 

dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

6. §  Nyomozótisztként – a Be. 38. §-ában meghatározott kizáró okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt a szolgálati 
elöljárója.

7. §  A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi 
annak törvényességét. A  nyomozótiszt köteles a  parancsnokot a  nyomozás minden lényeges körülményéről 
tájékoztatni.

8. §  A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyek nem 
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint 
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

3. A parancsnoki nyomozás

9. § (1) A parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési hatáskörébe tartozik:
 1. a nyomozótiszt kizárása,
 2. a nyomozás elrendelése,
 3. a feljelentés-kiegészítés elrendelése,
 4. a feljelentés áttétele,
 5. a feljelentés elutasítása,
 6. a nyomozás felfüggesztése,
 7. a nyomozás megszüntetése,
 8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
 9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11. a szakértő díjának megállapítása,
12. a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,
13. az igazolási kérelem elbírálása,
14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15. a házkutatás és a motozás elrendelése,
16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19. az elővezetés elrendelése,
20. a  nyomozás befejezése és az  iratok ismertetése után a  gyanúsított vagy a  védő indítványával kapcsolatos, 

a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,
21. az  iratoknak a  katonai ügyészhez – vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási 

javaslattal – való megküldése,
22. a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás, vagy a panasz elbírálás 

végett történő felterjesztése,
23. a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.

 (2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény 
elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a  katonai ügyészt a  parancsnok tájékoztatja, 
a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

10. §  A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

11. §  Ha a  nyomozást a  megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a  parancsnok e  határidő lejárta 
előtt legalább tíz nappal a  nyomozás határidejének meghosszabbítására a  katonai ügyészhez előterjesztést tesz. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.
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12. § (1) A nyomozótiszt a  jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő 
ügyben a  nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett 
bemutatja a parancsnoknak.

 (2) A  nyomozási terv tartalmazza a  nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett 
ütemezését. Az eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a nyomozási tervet szükség szerint 
módosítani kell.

13. §  Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény 
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az  ennek érdekében megtett 
intézkedéséről, vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a  Be. 63/A.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

14. §  Az eljárás során az  egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az  érdekelteknek a  Be. 
szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

15. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt 
erről haladéktalanul értesíti, egyben – az addig keletkezett iratokat mellékelve – arra írásban előterjesztést tesz.

 (2) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének kezdeményezése, 
az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy órán belül meg kell 
küldeni a katonai ügyészhez.

 (3) A  parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a  katonai ügyésznek, ha az  előzetes letartóztatás, az  ideiglenes 
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

 (4) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát – a nyomozási iratok egy példányával 
együtt – a  letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a  katonai ügyésznek. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

16. §  A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

17. § (1) A nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett 
panaszt – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, 
valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi meg a katonai ügyésznek.

 (2) A terhelt vagy más érdekelt által a nyomozás során szóban tett panaszt írásba kell foglalni.

18. § (1) A  nyomozás befejezését követően a  parancsnok az  eljárás során keletkezett iratok két példányát a  nyomozás 
határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a  nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a  katonai 
ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.

 (2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell
a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b) a terhelt minősítését, szolgálati jellemzését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló kimutatást,
c) a pénzügyi szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

 (3) A bűnjelet a nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a bűnjel csatolása – annak jellegénél fogva – 
nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait 
rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

19. §  Ha a  parancsnok az  általános megelőzés, a  katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak 
tartja, hogy a  bíróság a  tárgyalást a  Be. 278.  § (2)  bekezdése alapján ne a  bíróság hivatalos helyiségében, hanem 
az Országgyűlési Őrségnél tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

20. §  A nyomozás során keletkezett iratokat a szervezeti egység egyéb irataitól elkülönítve, külön iktatási csoportszámon 
kell iktatni, kezelni és irattárazni.

21. §  A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a Be. 74/A. §-a alapján a parancsnok vagy a parancsnok engedélye 
alapján az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.
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4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 23. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

23. §  Hatályát veszti a 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „szolgálati jellemzését,” szövegrész.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A vidékfejlesztési miniszter 23/2013. (IV. 9.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint 
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendeletet az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz 
(SAPS) kapcsolódó 2013. évi átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos bizottsági határozatra 
figyelemmel kell alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. anyajuh: a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére 

meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a  mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK 
és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
73/2009/EK rendelet (a  továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100.  cikk a)  pontjában meghatározott 
nőivarú juh;

 2. anyatehén: a  73/2009/EK tanácsi rendelet 109.  cikk d)–e)  pontjaiban meghatározott nőivarú, háziasított 
szarvasmarhaféle, figyelembe véve az ugyanezen rendelet 111. cikk (6) bekezdésében foglaltakat;

 3. átruházás: a  támogatási kérelmen bejelentett állatok összességének a  birtokon tartási időszak alatt egy 
átvevőnek történő eladása és a  történelmi bázis jogosultságról szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: 
Bázisrendelet) szerinti átruházás;

 4. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a támogatási kérelmében bejelentett állatai átruházásra kerültek 
egy másik mezőgazdasági termelő részére és a Bázisrendelet szerinti átadó;

 5. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a támogatási kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák és 
a Bázisrendelet szerinti átvevő;

 6. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a kérelmező tenyészetében 
történő tartása;

 7. egyéni referenciamennyiség: a  tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 
miniszteri rendelet (a továbbiakban: Kvótarendelet) szerinti mennyiség;
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 8. egyéni támogatási felsőhatár: a  mezőgazdasági termelőt megillető, az  állatlétszámhoz kötött támogatási 
jogosultságról szóló miniszteri rendelet és az  állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos 
tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján nyilvántartott támogatási 
jogosultságok összege;

 9. egységes kérelem: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével 
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet (a  továbbiakban: Egységes kérelem 
rendelet) szerinti kérelem;

10. gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, 
dió, gesztenye, mandula, mogyoró, naspolya, füge) vagy bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, josta, 
szeder, szamóca, termesztett bodza) összefüggően telepített terület, amelyet gyümölcs vagy gyümölcs 
szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

11. kiegészítő történelmi bázis jogosultság: a  kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 
miniszteri rendelet szerinti jogosultság;

12. mezőgazdasági termelő: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő;
13. szőlőültetvény: szőlővel összefüggően telepített terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának 

előállítása céljából művelnek;
14. támogatható terület: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)–(5) bekezdésében meghatározott, a támogatás 

szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő terület;
15. tenyészet: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 

rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett tenyészet;
16. termeléstől elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére 

álló történelmi bázis;
17. termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a  támogatható állat tartása, illetve 

növénykultúra termelése az e rendeletben meghatározottak szerint;
18. történelmi bázis: a  referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, 

tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi;
19. történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű 

jog.

II. FEJEZET 
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1. Közös szabályok

3. § (1) Az  egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az  e  rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az Egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául 
szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet alapján jogszerű földhasználónak minősül.

 (3) E  rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a  73/2009/EK tanácsi rendelet 
124. cikk (1)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni.

 (4) A (3) bekezdés szerinti területre az egységes területalapú támogatás igénylése alapjául szolgáló területeket tartalmazó 
egységes területalapú támogatási kérelem alapján – az  (5)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak akkor 
fizethető támogatás, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri 
vagy meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági 
parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

 (5) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szőlőültetvény 
vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás kifizethető.

 (6) Ha az  egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a  támogatható terület nem éri el együttesen 
az  1  hektárt, de a  mezőgazdasági termelő rendelkezik 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szőlőültetvény vagy 
gyümölcsös ültetvény területtel, e  terület és az  egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható 
a támogatás.
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 (7) Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület,
a) amely után a  mezőgazdasági termelő részére a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az  Európai Unió által 

társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogosultság került megállapításra,

b) amely nem minősül a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)–(2) bekezdése szerint 2003. június 30-án jó 
mezőgazdasági állapotban tartott, hasznosított mezőgazdasági területnek,

c) amely az  Egységes kérelem rendelet szerint az  igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület 
megállapításánál nem vehető figyelembe.

 (8) Ugyanarra a mezőgazdasági parcellára csak egy egységes kérelem nyújtható be.
 (9) Egységes területalapú támogatást igényelhet az  a  mezőgazdasági termelő is, valamint a  támogatás annak 

a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet amely, vagy aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési 
eljárás alatt áll, feltéve, hogy az e rendeletben, továbbá az Egységes kérelem rendeletben meghatározott feltételeknek 
megfelel.

4. §  Amennyiben az  egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában támogatható területtel kapcsolatban 
az  egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 7., illetve 8. pontja 
vonatkozásában ismételt szándékos meg nem feleléseket állapítottak meg, az ismételt szándékos meg nem felelés 
megállapítását követő naptári év március 1-jéig a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben nem támogatható 
területként kerül lehatárolásra. Amennyiben az érintett terület a vonatkozó jogszabályi feltételeknek ismét megfelel, 
akkor a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 7.  § (4)  bekezdése 
szerint bejelentésre vagy hivatalból indult változásvezetési eljárás alapján minősíthető vissza támogatható területté.

5. §  Az egységes területalapú támogatás tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia kell:
a) az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt terület nagyságát,
b) a támogatás alapjául szolgáló támogatható terület nagyságát,
c) a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget, és
d) az alkalmazott – uniós jogi aktus szerinti – jogkövetkezményeket.

6. §  A támogatás mértéke a 73/2009/EK tanácsi rendelet 122. cikk (2) bekezdése alapján kerül meghatározásra e rendelet 
egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: Mérték 
rendelet).

2. További feltételek kendertermesztés esetén

7. § (1) Kendertermesztés esetén egységes területalapú támogatás a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és 
a  mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK 
tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 10.  cikke szerinti fajta után, és csak 
akkor fizethető, ha a  vetőmagcímkéket a  mezőgazdasági termelő az  egységes kérelemmel együtt, de legkésőbb 
2013. június  30-áig a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) részére megküldi, továbbá 
az egységes kérelemben az Európai Unió kötelező jogi aktusa szerinti adatokat feltünteti.

 (2) A rostcélra termesztett kender esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az Európai Unió kötelező jogi aktusa 
szerinti szerződést is csatolni kell az egységes kérelemhez.
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III. FEJEZET 
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI NEMZETI TÁMOGATÁS

3. Közös szabályok

8. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: átmeneti nemzeti 
támogatás) vehető igénybe az alábbi jogcímekre:
a) hízottbikatartás támogatása,
b) tejtámogatás,
c) anyatehéntartás támogatása,
d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
e) anyajuhtartás támogatása,
f ) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,
g) Burley-dohány termesztésének támogatása,
h) Virginia-dohány termesztésének támogatása,
i) héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása.

 (2) Az (1) bekezdés a), b), d), f ), g) és h) pontjai szerinti jogcímek alapján termeléstől elválasztott támogatás; az (1) bekezdés 
c), e) és i) pontjai szerinti jogcímek alapján termeléshez kötött támogatás vehető igénybe.

 (3) Az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti jogcímre vonatkozó kérelem benyújtására és elbírálására az  e  rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az Egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) Átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
a) a  8.  § (1)  bekezdés i)  pontja szerinti támogatási jogcím esetén a  támogatást az  Egységes kérelem rendelet 

szerint benyújtott egységes kérelmen igényli,
b) a  8.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be és 

a  Tenyészet Információs Rendszerben (a  továbbiakban: TIR) a  támogatási kérelemben szereplő állatok 
tenyészetének állattartójaként – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 
Eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosító számának feltüntetésével – szerepel,

c) termeléstől elválasztott támogatási jogcím esetén
ca) az  MVH nyilvántartása szerint történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultsággal 

rendelkezik,
cb) családi gazdaság esetében – amennyiben a  történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis 

jogosultság a  családi gazdaság tagjának a  nevén szerepel a  nyilvántartásban – a  támogatásra 
a családi gazdálkodó akkor jogosult, ha megfelel a termeléstől elválasztott támogatásra vonatkozó 
egyéb feltételeknek, valamint 2013. szeptember 30-ig igazolásra kerül az MVH részére, hogy a bázis 
jogosultsággal rendelkező személy a családi gazdaság tagja.

 (2) A  8.  § (1)  bekezdés a), b), d) és f )  pontja szerinti támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság és a  8.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatási jogcím esetében kiegészítő történelmi bázis jogosultság alapján 
a termeléstől elválasztott támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki egységes területalapú támogatásra 
való jogosultságot szerzett és a  TIR-ben – az  Eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító számának feltüntetésével – 
állattartóként van nyilvántartva.

 (3) A 8. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatás a történelmi bázis jogosultság 
alapján az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezőgazdasági termelő részére megállapított jogosult 
terület mértékéig vehető igénybe.

10. § (1) Átmeneti nemzeti támogatás legfeljebb
a) az egységes kérelemben feltüntetett területre,
b) a támogatási kérelemben megjelölt állatlétszámra, figyelembe véve az ügyfél egyéni támogatási felsőhatárát, 

valamint
c) az MVH nyilvántartásában szereplő történelmi bázis jogosultságra, és kiegészítő történelmi bázis jogosultságra
vonatkozóan állapítható meg.

 (2) A 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében az Eljárási tv. 55. § (10) bekezdése alkalmazásában az MVH 
a mesterséges körülmények létrehozásával összefüggő feltételeket, különösen abban az esetben jogosult vizsgálni, 
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amikor az  ügyfél 2006. december 13. és 2007. március 31. között megszerzett tejkvótája alapján megállapított 
történelmi bázis jogosultsága után úgy vesz igénybe támogatást, hogy a 2007. április 1. után bármilyen más jogcímen 
tulajdonában levő tejkvótájának több mint egyharmadát értékesítette.

4. Hízottbikatartás támogatása

11. § (1) A  hízottbikatartás támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultság 
alapján kerül megállapításra. A  mezőgazdasági termelő a  rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa alapján 
a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

 (2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén hízottbika-tartási kötelezettség 
nem terheli.

 (3) Ha a  mezőgazdasági termelő termelést folytat, az  (1)  bekezdés szerinti támogatás feltétele, hogy gondoskodjon 
az  állattenyésztésről szóló törvény (a  továbbiakban: állattenyésztési törvény) szerinti apaállat-használatról, és 
a  tenyészetében lévő szarvasmarha-állománynak a  szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről és az  Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) 
szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.

5. Tejtámogatás

12. § (1) A  tejtámogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A  mezőgazdasági termelő 
egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

 (2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem 
terheli.

6. Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

13. § (1) Az  anyatehéntartás esetén a  Mérték rendeletben meghatározott mértékű termeléshez kötött támogatás vehető 
igénybe.

 (2) Az  anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági 
termelőnként – az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével – egy alkalommal kerül megállapításra.

14. § (1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek
a) a  Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a  gazdasági társaságba vagy 

szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege 
nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a  Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a  gazdasági társaságba vagy 
szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének 
összege meghaladja a 120 000 kg-ot, a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató 
tenyészetben tartja és azok 2012. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy 
azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.

 (2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása a támogatási kérelem benyújtásának napján a tenyészetben lévő 
olyan anyatehén után igényelhető, amely nem tartozik a  73/2009/EK tanácsi rendeletnek az  ugyanezen rendelet 
IV. és V. címében a  mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 1121/2009/EK bizottsági rendelet) IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a Szarvasmarha 
ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtához.

 (3) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
b) gondoskodjon a  tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a  Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti 

jelöléséről és nyilvántartásáról,
c) a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható 

fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ és a  termékenyítéseket (fedeztetéseket), 
a szabad és háremszerű pároztatásokat és az embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben 
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rendszeresített bizonylaton a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz bejelentse és a  bejelentett 
adatokat a központi adatbázisban regisztrálják,

d) a támogatásra bejelentett tenyészetében hústermelés céljára tartson borjakat és a kérelmezett állatok legalább 
30%-ának legyen ellése a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszak során, és

e) a  kérelmezett állattól a  birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a  születésüket követően 
legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.

 (4) A támogatható minimális állatlétszám három egyed.
 (5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az ENAR nyilvántartásba való bejelentése a Szarvasmarha ENAR 

rendeletben meghatározott útmutató szerinti fajtakóddal legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.

15. § (1) A  tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességét a  hatósági állatorvos, vagy a  járási 
főállatorvos a  támogatási kérelmen igazolja. A  mentességnek már a  támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell 
állnia. Ha a kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a támogatási kérelem vis maior kérelem benyújtásával 
sem fogadható el.

 (2) A támogatás alapjául figyelembe vehető állatlétszámban az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 
40% lehet.

 (3) A (2) bekezdésben és a 14. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott százalékos arány esetén a számítás során egész 
számra történő kerekítést kell alkalmazni.

16. § (1) A  mezőgazdasági termelőnek a  támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan hat hónapos birtokon tartási 
kötelezettséget kell vállalnia, amely a  támogatási kérelem benyújtásának napját követő naptól kezdődően 
folyamatosan áll fenn.

 (2) A  tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a  mezőgazdasági termelő a  tartási kötelezettség alatt 
álló állatnak az  állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a  tenyésztési selejtnek minősülő 
egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történő selejtezését – a kieséstől számított hatvan napon 
belül – a  14.  §-ban foglalt feltételeknek a  támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját 
költségére pótolja.

 (3) A (2) bekezdés szerinti pótlás csak akkor fogadható el, ha
a) a  kieső állatnak a  nyilvántartásból történő kijelentése a  Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően 

megtörténik,
b) a  mezőgazdasági termelő a  kiesés tényét és a  pótlásként beállított állatot az  MVH által rendszeresített, 

az MVH honlapján közzétett nyomtatványon legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, 
a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon 
belül az  MVH mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerinti megyei kirendeltségének, a  kiesés 
okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti, és

c) a  pótlásként beállított állatnak a  nyilvántartásba történő bejelentése a  Szarvasmarha ENAR rendeletnek 
megfelelően megtörténik.

 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti nyomtatvány az  ügyfél azonosításához szükséges adatokat és a  módosítási 
kérelemmel érintett állatokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

 (5) A pótlásként beállított állat abban az esetben fogadható el, ha a kieső állat megfelelt a 14. §-ban, valamint az e §-ban 
foglaltaknak.

17. § (1) A  támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a  73/2009/EK tanácsi rendeletnek a  kölcsönös 
megfeleltetés, a moduláció és az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben 
létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek 
a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a  borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK rendelet) 30–31., valamint 41–42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

 (2) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása 
során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 63., 65. és 74. cikkei szerinti eljárást kell alkalmazni.

 (3) Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás 
szempontjából elfogadottnak, amelyek az  ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a  nyilvántartásban 
szerepelnek.
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 (4) Az ENAR nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért 
a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

18. § (1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet 2013. június 1. és 2013. július 31. 
között az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz.

 (2) Az  MVH a  támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésőbb 2013. szeptember 15-éig megküldi 
a mezőgazdasági termelő részére.

 (3) A támogatási összeg kifizetéséről az MVH 2014. június 30-áig dönt.

7. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

19. § (1) Az  extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kerül 
megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott 
mértékű támogatásra jogosult.

 (2) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tartási kötelezettség nem terheli.

8. Anyajuhtartás támogatása

20. § (1) Az anyajuh után, állategyedenként, termeléshez kötötten, a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatás 
vehető igénybe.

 (2) A mezőgazdasági termelőt anyajuhtartási kötelezettség terheli.
 (3) A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár 

figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

21. § (1) Az  anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása igénybevételének feltétele, hogy a  mezőgazdasági termelő 
gondoskodjon az  állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi 
kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használjon a  nőivarú állomány fedeztetésére, továbbá 
gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállománynak a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet) szerinti tartós 
jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről.

 (2) A támogatható minimális állatlétszám tíz egyed.
 (3) A  mezőgazdasági termelő, mint tartó tenyészeteiben az  igazolás kiállításakor a  kérelmező által tartott állatok 

létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége 
a támogatási kérelmen térítésmentesen igazolja.

22. § (1) A  mezőgazdasági termelő a  támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuhállományt köteles száz 
egymást követő napon át birtokán tartani. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva 
álló határidőt követő naptól kezdődően áll fenn.

 (2) Ha a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási időszak alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási helyét, 
köteles azt a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az MVH részére bejelenteni. A bejelentést és 
a támogatási kérelemre vonatkozó egyéb módosítást az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett 
nyomtatványon kell benyújtani.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és a támogatással érintett állatokra 
és a tartási helyre vonatkozó adatokat tartalmazza.

23. § (1) Az  anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásában az  a  mezőgazdasági termelő részesülhet, aki az  e  rendelet 
hatálybalépését követő negyvenöt napon belül az  MVH által rendszeresített, és az  MVH honlapján közzétett 
nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyomtatvány az  ügyfél azonosításához szükséges adatokat és az  igényelt támogatásra 
vonatkozó adatokat, a  juhtej és a  juhtej-tejtermékek tárgyévben történő értékesítésére vonatkozó nyilatkozatokat 
tartalmazza.

 (3) A támogatási kérelemben nyilatkozni kell a juhtej és juhtej-tejtermékek tárgyévben történő értékesítéséről.
 (4) A támogatási összeg kifizetéséről az MVH 2014. június 30-áig dönt.
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24. § (1) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 30. cikk (2) bekezdés 
c) pontjában, ugyanezen cikk (3)–(4) bekezdésében, 31. és 41. cikkében, valamint 42. cikk (3) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni.

 (2) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása 
során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 63. és 66. cikkei szerinti eljárást kell alkalmazni.

 (3) A  juh ENAR rendelet 13.  §-a szerinti szállítások nyilvántartási és bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírások 
megsértése esetén, amennyiben a (4) bekezdés szerinti eltérés a Juh ENAR rendeletben meghatározottakhoz képest 
20% vagy annál nagyobb, a támogatási összeg az eltérés százalékos arányával megegyező mértékében csökkentésre 
kerül.

 (4) Az  állatok szállításának bejelentésére vonatkozó feltétel vizsgálata 2012. szeptember 1-jétől a  helyszíni ellenőrzés 
napjáig az  állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki- és beszállítások, helyszínen fellelhető szállítólevelek és a  juh 
ENAR nyilvántartásban rögzített szállítólevelek összevetésével történik. Eltérés esetén ezen adatok mindegyike 
figyelembevételre kerül a szankció megállapításánál.

 (5) Megfelelő, bejelentett szállítólevélnek kizárólag a juh ENAR nyilvántartás alapján hibátlan, illetve figyelmeztető hibás 
szállítólevelek fogadhatóak el.

 (6) A  juh ENAR nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért, a  bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli 
teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.

9. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

25. § (1) A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatása termeléstől elválasztva, történelmi 
bázis alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben 
meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

 (2) Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás csak a  termeléshez kötött 
anyajuhtartás támogatás megállapításához alapul szolgáló jogosult állatlétszámig vehető igénybe.

10. Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó növénytermesztési átmeneti nemzeti 
támogatások

26. § (1) Termeléshez kötött növénytermesztési átmeneti nemzeti támogatás olyan terület után igényelhető, amelyre egységes 
területalapú támogatást is igényeltek.

 (2) Az  egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó bármely jogcímen megítélt növénytermesztési átmeneti 
nemzeti támogatás esetén a  mezőgazdasági termelő köteles betartani az  egységes területalapú támogatások 
igénybevételéhez teljesítendő feltételeket.

11. A dohány termeléstől elválasztott támogatása

27. § (1) A  mezőgazdasági termelő, ha részt vesz a  zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program 
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó 
feltételek megállapításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott dohány szerkezetátalakítási programban, 
akkor a Burley és a Virginia dohány egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékű 
termeléstől elválasztott támogatásra jogosult.

 (2) A termeléstől elválasztott támogatás legfeljebb a Burley, valamint a Virginia dohány szerkezetátalakítási programban 
való részvételnél figyelembe vett terület mértékéig vehető igénybe.

 (3) A mezőgazdasági termelőt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén dohánytermesztési kötelezettség 
nem terheli.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás teljes összegére az  a  mezőgazdasági termelő jogosult, aki a  dohány 
szerkezetátalakítási program előírásainak maradéktalanul megfelel. Ha a  dohány szerkezetátalakítási program 
előírásainak teljesítésére 70% vagy annál nagyobb mértékben kerül sor, a  mezőgazdasági termelő a  teljesítésnek 
megfelelő százalékos mértékben jogosult dohánytermesztési átmeneti nemzeti támogatásra. A  dohány 
szerkezetátalakítási program előírásainak 70%-nál kisebb mértékben való teljesítése esetén támogatásra nem 
jogosult.
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12. Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

28. § (1) Héjas gyümölcsűek termesztésének termeléshez kötött támogatása olyan terület után igényelhető,
a) amelyen a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I.  mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendeletnek 
megfelelő, következő héjas gyümölcsűeket termesztik:
aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tartozó mandula,
ab) a 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tartozó mogyoró, vagy
ac) a 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tartozó dió, és

b) amelynek minimális állomány-sűrűsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében 
a hektáronkénti 400 bokrot, mandula esetében a hektáronkénti 200 fát.

 (2) A támogatás mértékét a Mérték rendelet határozza meg.

13. Az átmeneti nemzeti támogatásra vonatkozó eljárási szabályok

29. § (1) A 8. § (1) bekezdés a)–b), d), f ), g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatásra való jogosultságot 
az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek a 2013. támogatási évre rendelkezésére 
álló történelmi bázis és kiegészítő történelmi bázis jogosultságok alapján állapítja meg.

 (2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, 
és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges 
és az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza.

 (3) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén, ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor 
nem csatolja a kérelmet képező főlap vagy betétlapok bármelyikét, úgy azok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

 (4) A 8. § c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem az egyes jogcímeknél meghatározott 
határidőn túl az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikkében foglaltakra figyelemmel nyújtható be.

 (5) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási évre vonatkozóan kizárólag 
az első benyújtott kérelem fogadható el.

30. § (1) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, 
és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet visszavonni. A nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges 
és az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza.

 (2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti 
igazolási kérelem az  MVH által rendszeresített, és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon nyújtható be. 
A nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges, a vis maior esetre és a vis maiorral érintett állatokra vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

31. §  A támogatásról szóló határozatnak – ideértve a  termeléstől elválasztott támogatások esetén hozott döntést is – 
tartalmaznia kell:
a) az  adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területet, állatlétszámot, történelmi bázist, kiegészítő 

történelmi bázist,
b) a támogatás alapjául szolgáló terület, állatlétszám, történelmi bázis, kiegészítő történelmi bázis vagy egyéni 

támogatási felsőhatár mértékét, és
c) a támogatás összegét, az annak kiszámítása során alkalmazott visszaosztás mértékét és a támogatási összeget 

érintő csökkentések okait.

32. § (1) A támogatás kifizetéséről az MVH az esetleges köztartozás levonása mellett intézkedik.
 (2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által 

igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő
a) az  átruházást követő tizenöt napon belül az  MVH által rendszeresített, az  MVH honlapján közzétett 

nyomtatványon bejelenti az MVH-nak az átruházás tényét és igényli a támogatást,
b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és
c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti nyomtatvány az  ügyfél azonosításához szükséges adatokat és nyilatkozatokat, 
valamint az átruházással érintett jogcím megjelölését tartalmazza.
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 (4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti átruházás az  átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését 
kedvezőtlenül érinti, az  átruházott állatokat a  2013. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell 
tekinteni.

33. § (1) A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú támogatás esetén az adott évi támogatás kifizetése a történelmi 
bázis jogosultság megállapítására és annak nyilvántartásában az ügyfél részére történő átvezetés alapjául szolgáló, 
jóváhagyott kérelem alapján történik. A  8.  § a)–b), d), f )–h)  pontjaiban meghatározott támogatás a  történelmi 
bázissal rendelkező mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre, figyelembe véve a Bázisrendeletben foglalt ügyleti 
határidőket.

 (2) A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is 
kifizetésre kerülhet, amely vagy aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy 
az e rendeletben, továbbá az Egységes kérelem rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 (3) Ha e  rendelet másként nem rendelkezik, a  támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2014. 
július 31-éig kerül sor.

IV. FEJEZET 
A MODuLÁCIÓbÓL EREDő TÁMOGATÁSCSöKKENTÉSEK

34. § (1) A  73/2009/EK tanácsi rendelet 10.  cikk (1)–(2)  bekezdése és 10a.  cikk (1)–(2)  bekezdése szerinti csökkentés 
(a továbbiakban: modulációs csökkentés) alapját az alábbi közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető – az Európai 
Unió Bizottsága által meghatározott, valamint jóváhagyott – támogatások együttes összege jelenti:
 1. egységes területalapú támogatás (SAPS),
 2. elkülönített cukortámogatás,
 3. elkülönített zöldség és gyümölcstámogatás,
 4. elkülönített bogyósgyümölcs támogatás,
 5. különleges rizstámogatás,
 6. zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatás,
 7. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási támogatás,
 8. különleges tejtámogatás,
 9. biztosítási díjtámogatás EMGA-ból finanszírozott része,
10. a 8. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti átmeneti nemzeti támogatások,
11. egyes szántóföldi növények termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás (GOFR),
12. rizstermesztés termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás,
13. anyatehéntartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás.

 (2) Az (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott támogatási jogcímek kizárólag a modulációs csökkentés összegének 
számítása céljából, történelmi bázis alapon kerülnek megállapításra. Ezen jogcímekre támogatás kifizetés nem 
teljesíthető.

35. § (1) Amennyiben a  34.  § (1)  bekezdésében meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető támogatások 
együttes összege meghaladja az 5000 eurót, akkor az 5000 eurót meghaladó rész után számított, 10%-os mértéknek 
megfelelő modulációs csökkentést – a  (4)  bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a  34.  § (1)  bekezdés 
10–13. pontjában meghatározott átmeneti nemzeti támogatások terhére kell elszámolni.

 (2) Amennyiben a  34.  § (1)  bekezdésben meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető támogatások 
együttes összege meghaladja a  300 000 eurót, akkor a  300 000 eurót meghaladó rész után számított, a  73/2009/
EK tanácsi rendelet 10a.  cikk (2)  bekezdése szerinti további 4%-os mértéknek megfelelő modulációs csökkentést 
– a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítő 
nemzeti támogatások terhére kell elszámolni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.

 (3) Amennyiben a  34.  § (1)  bekezdés 1–9.  pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethető 
támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított, 
a 73/2009/EK tanácsi rendelet 10a. cikk (2) bekezdése szerinti 4%-os mértéknek megfelelő modulációs csökkentést 
a  34.  § (1)  bekezdés 1–9.  pontjában meghatározott támogatások összegéből a  kifizetés sorrendjében kell levonni 
az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.
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 (4) Az (1) és a (2) bekezdés alapján számított modulációs csökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az (1) és (2) bekezdés 
szerinti modulációs csökkentés összértékéből le kell vonni a  (3)  bekezdés szerinti modulációs csökkentésnek 
megfelelő összeget.

 (5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti modulációs csökkentést
a) a 34. § (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott kiegészítő nemzeti támogatások összegén, majd annak 

kimerülése esetén,
b) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítő nemzeti támogatások elvi fajlagos maximum értéke alapján 

számolt összege és a ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke alapján számolt összege közötti különbség 
szerint számított összegén, annak kimerülése esetén,

c) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítő nemzeti támogatások ténylegesen felhasználható fajlagos 
mértéke alapján számolt összegén kell elvégezni.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti modulációs csökkentést a  34.  § (1)  bekezdés 10–13.  pontjában meghatározott kiegészítő 
nemzeti támogatási jogcímek alábbi sorrendjében kell végrehajtani:
 1. az (1) bekezdés 11. pontja szerinti támogatási jogcím,
 2. az (1) bekezdés 12. pontja szerinti támogatási jogcím,
 3. az (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatási jogcím,
 4. a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatási jogcím,
 5. a 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatási jogcím,
 6. a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási jogcím,
 7. a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím,
 8. a 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím,
 9. a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogcím,
10. a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím,
11. a 8. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti támogatási jogcím.

36. § (1) A  6.  §-ban említetteken felül a  Mérték rendelet tartalmazza a  8.  § (1)  bekezdésben meghatározott támogatási 
jogcímekre vonatkozó támogatások fajlagos mértékét és a felhasználható támogatási keretösszegeket.

 (2) Az Európai Bizottság által megadott, a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott, a modulációs csökkentés 
számításánál alkalmazandó támogatások fajlagos összege és az egyes támogatások keretösszege külön rendeletben 
kerül meghatározásra.

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

38. §  Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a  mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az  1290/2005/EK, a  247/2006/EK és a  378/2007/EK rendelet 
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/
EK tanácsi rendeletnek,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési 
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról, valamint az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében, 
a  borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendeletnek,

d) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes 
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támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási 
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/
EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

39. §  Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), 
valamint az  ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 23/2013. (IV. 9.) VM rendelethez

A modulációs csökkentés során alkalmazott számítási módszertan

I. Rövidítések jegyzéke (valamennyi összeg euróban számítandó)
 1. SAPS – egységes területalapú támogatás: a  termelő részére a  34.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti, a  3–7.  § 

alapján megállapított, a  kölcsönös megfeleltetés keretében megállapított szankciók megállapítása előtti 
kalkulált összeg,

 2. ETJ – elkülönített támogatási jogcímek: a  termelő részére a  34.  § (1)  bekezdés 2–4.  pontjában felsorolt 
jogcímekre, külön jogszabály által megállapított összeg,

 3. KTJ – különleges támogatási jogcímek: a  termelő részére a  34.  § (1)  bekezdés 5–9.  pontjában felsorolt 
jogcímekre, külön jogszabály által megállapított összeg,

 4. IÁNT – inaktív átmeneti nemzeti támogatások: a  34.  § (1)  bekezdés 11–13.  pontja szerinti támogatások 
esetében a  termelő részére rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a  Mérték rendeletben rögzített 
fajlagos támogatási összegek szorzata, amelynek értéke alapesetben nagyobb vagy egyenlő nullával,

 5. ÁNTEÖ – átmeneti nemzeti támogatások elvi összege: a  35.  § (3)  bekezdés alapján a  termelő részére 
megállapított állategyed, illetve rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a Mérték rendeletben rögzített 
fajlagos támogatási összegek szorzata,

 6. ÁNT – átmeneti nemzeti támogatások (IÁNT+ÁNTEÖ): a  termelő részére a  bázis jogosultságok és a  külön 
jogszabályban meghatározott összegek alapján meghatározott kiegészítő nemzeti támogatás,

 7. ÁNTTÖ – átmeneti nemzeti támogatások tényleges összege: a 35. § (3) bekezdés alapján a  termelő részére 
megállapított állategyed illetve rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a Mérték rendeletben rögzített 
felhasználható fajlagos támogatási összegek szorzata,

 8. ÁNTETÖK – átmeneti nemzeti támogatások elvi és tényleges összegének különbsége (ÁNTEÖ – ÁNTTÖ)
 9. EUKTCSA – az európai uniós közvetlen támogatások csökkentési alapja
10. ÖKTCSA – az összes közvetlen támogatás csökkentési alapja
11. EUKT – az európai uniós közvetlen támogatás: (SAPS+KTJ+ETJ)
12. ÖKT – összes közvetlen támogatás: (SAPS+KTJ+ETJ+ÁNT)
13. EUKTCSM – az európai uniós közvetlen támogatások csökkentésének mértéke
14. ÁNTCSM – az átmeneti nemzeti támogatások csökkentésének mértéke
15. ÖKTCSM – az összes közvetlen támogatás csökkentésének mértéke (EUKTCSM+ÁNTCSM)
16. EUKTFT – az európai uniós közvetlen támogatások fizetendő összege
17. ÁNTFT – az átmeneti nemzeti támogatások fizetendő összege
18. ÖKTFT – az összes közvetlen támogatás fizetendő összege (EUKTFT+ÁNTFT)
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II. Az európai uniós közvetlen támogatásokra vonatkozó modulációs csökkentés összegének kiszámítása

II.1. Az európai uniós közvetlen támogatások összege nem haladja meg a 300 000 eurót
EUKT≤300 000EUR

—> nincs csökkentés
II.2. Az európai uniós közvetlen támogatások összege meghaladja a 300 000 eurót:

EUKT>300 000EUR
—> van csökkentés

EUKTCSA=EUKT–300 000 EUR
EUKTCSM=EUKTCSA*0,04

EUKTFT=(EUKT–EUKTCSM)

III. Az összes közvetlen támogatásra vonatkozó modulációs csökkentés összegének kiszámítása

III.1. Az összes közvetlen támogatás összege nem haladja meg az 5000 eurót
ÖKT≤5000EUR

—> nincs csökkentés
III.2. Az összes közvetlen támogatás összege meghaladja az 5000 eurót:

ÖKT>5000EUR
—> van csökkentés

III.2.1. eset
5000EUR<ÖKT≤300 000EUR

—> 5000 EUR felett 10%-os csökkentés

ÖKTCSA=ÖKT–5000 EUR
ÁNTCSM=ÖKTCSA*0,1

ha ÁNTCSM≤IÁNT
akkor

ÁNTFT=ÁNTTÖ

ha IÁNT<ÁNTCSM≤(IÁNT+ÁNTETÖK)
akkor

ÁNTFT=ÁNTTÖ

ha ÁNTCSM>(IÁNT+ÁNTETÖK)
akkor

ÁNTFT = (ÁNTTÖ – (ÁNTCSM – (IÁNT+ÁNTETÖK)))
III.2.2. eset

ÖKT>300 000 EUR
—> 5000 EUR felett 10%-os+300 000EUR felett további 4%-os csökkentés

ÖKTCSA=ÖKT–5000 EUR
ÁNTCSM=[ÖKTCSA*0,1+(ÖKT– 300 000 EUR)*0,04]–EUKTCSM

ha ÁNTCSM<IÁNT
akkor

ÁNTFT=ÁNTTÖ

ha IÁNT<ÁNTCSM≤(IÁNT+ÁNTETÖK)
akkor

ÁNTFT=ÁNTTÖ

ha ÁNTCSM>(IÁNT+ÁNTETÖK)
akkor

ÁNTFT=(ÁNTTÖ–(ÁNTCSM–(IÁNT+ÁNTETÖK)))
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a Bejárható Magyarország Keretprogramról

A Kormány támogatja a Bejárható Magyarország Keretprogramot (a továbbiakban: Keretprogram), mint az egészséges életmódra 
nevelést, sport, turisztikai és szabadidős tevékenységeket (ideértve a gyaloglást, kerékpározást, lovaglást, vitorlázást, túrakenuzást) 
népszerűsítő kezdeményezést és fontosnak tartja a programban foglaltak megvalósulását, ennek érdekében felhívja
 1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a feladatkörében érintett miniszterekkel és civil szervezetekkel 

hangolja össze a Keretprogramhoz kapcsolódó feladatok végrehajtását, különös figyelemmel a jogszabályi környezet 
felülvizsgálatára, továbbá felhívja az érintett kormányzati szerveket, intézményeket a támogató együttműködésre 
a Keretprogram hatékony végrehajtása érdekében;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a köznevelési célok megvalósítása érdekében készüljön a Bejárható 
Magyarország Keretprogram részeként a köznevelés számára olyan nevelési-oktatási program, amely az egészséges 
életmódra nevelést, a szabadidő aktív, testmozgással járó természetben megvalósuló formáit, hazánk természeti és 
kulturális örökségének, épített kincseinek megismerését, ökoturisztikai szemléletű bemutatását, közvetetten a hazai 
turizmus népszerűsítését célozza;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos 

 3. a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a Keretprogramhoz kapcsolódó feladatok 
végrehajtásához rendelhető európai uniós forrásokat és tegyen javaslatot a feladatkörében érintett miniszterek 
bevonásával a 2014–2020 közötti időszak forrásfelhasználására.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1185/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Budapest V. kerület Erzsébet téren található – az állam tulajdonában álló, Budapest 
V. kerület 24456/2 helyrajzi számú, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest V. kerület 
24456/3, 24447/1, 24447/2, 24447/3 helyrajzi számú ingatlanokra kiterjedő – Erzsébet téri Kulturális Központ és Park 
fejlesztése II. ütemének megvalósítása elnevezésű beruházás (a továbbiakban: Beruházás) az  Erzsébet-program 
keretében kerüljön megvalósításra, ezért felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési 
miniszterrel együttműködésben a Beruházás befejezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. Hatályát veszti az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1186/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Campus elnevezésű állami beruházás megvalósításához 
időarányosan szükséges beruházási források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az  egyes kiemelt 

jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon arról, hogy a  2013. év 
második féléve során Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1.  melléklet 
X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok 
alcím, 41. Ludovika Campus jogcímcsoporton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban 
elnevezésű állami beruházás időarányosan szükséges beruházási forrásainak biztosítása érdekében további 400 millió 
forint rendelkezésre álljon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: 2013. július 30.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az  egyes kiemelt 
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon arról, hogy Magyarország 
2014. évi központi költségvetésének tervezése során a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika 
Campusban elnevezésű állami beruházásnak a  Kormány által elfogadott ütemezés szerinti megvalósulásához 
szükséges 1151 millió forint beruházási összeg a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
tervezetében a fenti célra rendelkezésre álljon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezése

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1187/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú, „A siófoki szennyvízelvezetési 

agglomeráció szennyvízgyűjtése és -tisztítása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és 
Energia Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1187/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása 
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-
11-2012-0014

A siófoki 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és 
-tisztítása

Dél-balatoni 
Szennyvízelvezetés 
és Tisztítás 
megvalósítását 
Célzó 
Önkormányzati 
Társulás

5 920 866 279 85%

A projekt célja a siófoki 
szennyvízelvezetési agglomeráció 
településeinek korszerű 
szennyvíztisztításának megvalósítása, 
a még gazdaságosan csatornázható 
településrészek csatornázása és 
a keletkező szennyvizek megfelelő 
tisztítása.
A projekt eredményeként 
az agglomerációban keletkező 
szennyvizek (lakossági és 
az idegenforgalomból származó 
időszakos szennyvízmennyiségek) 
megfelelő szennyvízelvezetése és 
-tisztítása valósul meg, egy új  
20 000 m3/d hidraulikai,  
146 000 lakosegyenérték kapacitású 
szennyvíztisztító telep létesítésével, 
összesen 979 db új bekötés 
kialakításával. 

Kifizetési feltétel:
1. Az önerőre vonatkozó igazolásokat 
legkésőbb az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig meg kell küldeni 
a Közreműködő Szervezet részére.
2. A tulajdonviszonyok és egyéb projekt 
területhez kötődő jogviszonyok teljes 
körű rendezését az első kifizetési 
kérelem benyújtásáig igazolni 
szükséges a Közreműködő Szervezet 
részére.
3. Az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy a kivitelezői 
tender minőségbiztosításra történő 
benyújtásáig meg kell küldeni 
a Közreműködő Szervezetnek 
a hiányzó jogerős vízjogi létesítési 
engedélyeket (csatornahálózat Zamárdi, 
Balatonendrés, Siófok-Töreki városrész). 
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A Kormány 1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című) 
projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú, „Mályvádi árvízi szükségtározó 

fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatási összegének megnövelését,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződés módosításának – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1188/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt eredeti 

támogatási összege

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(Ft)

Támogatás 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

KEOP-2.1.1/2F/09-11-
2011-0007

Mályvádi árvízi 
szükségtározó 
fejlesztése

Körös-vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság

6 972 756 606 7 445 927 328 100%

A projekt célja a meglévő Mályvádi 
árvízvédelmi szükségtározó kiépítésének 
folytatása, a jelenlegi robbantásos 
megnyitási hely átépítése, ezzel az árvízi 
biztonság fokozása és az árvízvédekezés 
hatékonyságának növelése.
A projekt eredményeként 9,7 km-rel nő 
az előírásoknak megfelelő szintre és méretűre 
kiépített árvízvédelmi védvonalak hossza. 
A nagyobb árvízi biztonságba kerülő állandó 
lakosság száma több mint 43 ezer fővel 
növekszik, így több mint 268 ezer fő lesz 
megfelelően biztosítva.
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A Kormány 1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása”) 
című projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú, „Karád agglomeráció csatornázása, 

szennyvíztisztítása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és 

Energia Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1189/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09- 
11-2012-0013

Karád agglomeráció 
csatornázása, 

szennyvíztisztítása

Dél-balatoni 
Szennyvízelvezetés és 

Tisztítás megvalósítását 
Célzó Önkormányzati 

Társulás

2 805 842 878 85%

A projekt célja a karádi 
szennyvízelvezetési agglomeráció, 
Karád, Kötcse, Nagycsephely, Szólád 
és Teleki települések korszerű 
szennyvíztisztításának megvalósítása, 
a gazdaságosan csatornázható 
településrészek csatornázása, a szennyvíz 
elvezetése és annak megfelelő 
tisztítása. A projekt eredményeként 
az agglomeráció lakosságának (3389 fő) 
megfelelő szennyvízelvezetése és 
-tisztítása valósul meg, egy 380 m3/d 
hidraulikai, 4750 lakosegyenérték 
(LE) kapacitású szennyvíztisztító telep 
létesítésével.

Kifizetési feltétel:
1. Az önerőre vonatkozó 
igazolásokat az Útmutatónak 
megfelelően legkésőbb első 
kifizetési kérelem benyújtásáig 
meg kell küldeni a Közreműködő 
Szervezet részére.
2. A jogerős vízjogi engedélyeket 
(szennyvíztisztító telep) legkésőbb 
az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy a kivitelezői 
tender minőségbiztosításra 
történő benyújtásáig meg kell 
küldeni a Közreműködő Szervezet 
részére.
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A Kormány 1190/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú, „A somogytúri szennyvízelvezető 

agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és 
Energia Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



49499 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 61. szám
 

1. melléklet az 1190/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0012

A somogytúri 
szennyvízelvezető 
agglomeráció 
szennyvízgyűjtése és 
szennyvízcsatornázása

Dél-balatoni 
Szennyvízelvezetés 
és Tisztítás 
megvalósítását Célzó 
Önkormányzati 
Társulás

2 708 437 816 85%

A projekt célja a somogytúri 
szennyvízelvezetési agglomeráció, 
Somogytúr, Somogybabod, Gamás, 
Visz, Látrány települések, korszerű 
szennyvíztisztításának megvalósítása, 
a gazdaságosan csatornázható 
településrészek csatornázása, 
a szennyvíz elvezetése és annak 
megfelelő tisztítása. A projekt 
eredményeként az agglomeráció 
lakosságának (3352 fő) megfelelő 
szennyvízelvezetése és tisztítása 
valósul meg, egy 360 m3/d hidraulikai, 
4110 lakosegyenérték (LE) kapacitású 
szennyvíztisztító telep létesítésével. 

Kifizetési feltétel:
1. Az önerőre vonatkozó igazolásokat 
legkésőbb az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig meg kell küldeni 
a Közreműködő Szervezet részére.
2. A jogerős vízjogi engedélyeket 
legkésőbb az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy a kivitelezői 
tender minőségbiztosításra történő 
benyújtásáig meg kell küldeni 
a Közreműködő Szervezet részére.
3. A tulajdonviszonyok és egyéb 
projekt területhez kötődő 
jogviszonyok teljes körű rendezését 
az első kifizetési kérelem benyújtásáig 
igazolni kell a Közreműködő Szervezet 
felé.
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A Kormány 1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint, a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú, „Hatékony árvízvédelem Vácon” 

című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi 

Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1191/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP- 
2.1.2/2F/ 
09-11-2012-0006

Hatékony 
árvízvédelem 
Vácon

Vác Város 
Önkormányzata

1 498 717 482 100%

A projekt célja Vác 
belterületén az árvízi 
biztonság előírt szintre 
történő növelése és az árvízi 
kockázatok csökkentése 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő árvízvédelmi 
vonal kiépítésével. 
A projekt eredményeként 
több mint 2 km hosszú új, 
az előírásoknak megfelelő 
árvízvédelmi vonal épül, 
amellyel közel 2 ezer 
fővel nő a nagyobb árvízi 
biztonságba kerülő állandó 
lakosság száma.

A Támogatási Szerződés megkötésének 
feltétele, hogy a kedvezményezett 
javítsa a közbeszerzési tervet tekintettel 
a felhívások ütemezésére, illetve 
a közbeszerzésekről szóló törvény 
előírásaira.
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A Kormány 1192/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése  
a 2102. j úton tárgyú pályázathoz”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú, „A régión belüli közlekedési 

kapcsolatok fejlesztése a 2102. j úton tárgyú pályázathoz” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1192/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KMOP-2.1.1/A-
11-2013-0002

A régión belüli 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése 
a 2102. j 
úton tárgyú 
pályázathoz

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 482 563 314 100%

A projekt célja a 2102 j. Újpest–
Veresegyház–Galgamácsa 
összekötő út 18+344,5–
25+690,15 km szelvények 
közötti felújítása 7073,36 m 
hosszban. 

A kivitelező részére megküldésre kerülő 
ajánlattételi dokumentációban, a „Műszaki 
leírás kiegészítés” című dokumentumban 
rögzíteni szükséges, hogy a tervtől eltérően 
a 24+500 km szelvénytől kezdődően 
legfeljebb 1 cm-es profilmarásra kerül 
sor, valamint az Árazatlan költségvetési 
kiírásban a marás mennyiségét 2728 m3-ről 
2278 m3-re kell csökkenteni.
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A Kormány 1193/2013. (IV. 9.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota–Veszprém II. szakasz (Hajmáskéri 
csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek tervezési és 
kivitelezési feladatainak ellátása” című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú, „8. sz. főút Várpalota–Veszprém 

II. szakasz (Hajmáskéri csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása” című kiemelt projekt támogatási összegének megnövelését,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződés módosításának – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közlekedési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1193/2013. (IV. 9.) Korm. határozathoz

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Kedvezményezett 

megnevezése

Projekt eredeti Támogatási 

Szerződésének aláírása

Projekt eredeti 

támogatási összege

(Ft)

Felmerült költség-

növekmény összege

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP-3.5.0- 
09-2010-0027

8. sz. főút Várpalota–Veszprém 
II. szakasz (Hajmáskéri 

csomópont) 115 kN-os burkolat-
megerősítési, korszerűsítési és 
kapcsolódó létesítményeinek 

tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátása

NIF Zrt. 2011 3 377 557 542 1 352 436 280 4 729 993 822

A projekt a 8. sz. főút 39+600–43 
+621 km szelvényei között valósul 
meg. A fejlesztés tárgya 11,5 tonnás 
burkolat-megerősítés középső fizikai 
elválasztás kiépítésével, valamint 
a hajmáskéri, jelenleg szintbeli 
keresztezésű csomópont különszintű 
csomóponttá történő átépítése.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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