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III. Kormányrendeletek

A Kormány 183/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
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A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994.  évi XLII. törvény 26.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (6) bekezdés nem alkalmazandó azon áruhoz vagy szolgáltatáshoz nyújtott exporthitelre és refinanszírozási 
exporthitelre, amely a beszállítói hitel vagy export célú befektetési hitel nyújtását követően további feldolgozáson 
vagy megmunkáláson átesett más áruhoz vagy a  kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont beszállítói hitellel 
vagy export célú befektetési hitellel finanszírozott szolgáltatás igénybe vételével nyújtott más szolgáltatáshoz 
kapcsolódik.”

2. §  Az R. 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„k) exportcélú befektetési hitel: a Törvény 1.  § (5a)  bekezdés b)  pontja szerinti exportcélú befektetésnek minősülő 
ügylethez a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet és az  ehhez hitelt nyújtó hitelintézet között létrejött 
hitelviszony vagy a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnek a  befektetéshez pénzügyi lízinget nyújtó 
gazdálkodó szervezet és a hitelező hitelintézet között létrejött hitelviszony;”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kamatkiegyenlítés nem vehető igénybe reexportra. Nem minősül reexportnak az  olyan külkereskedelmi 
szerződés alapján teljesített export, amely megfelel a 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak.”

4. §  Az R. 6. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Áruexport e  rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a  külkereskedelmi szerződés alapján a  belföldi 
gazdálkodó szervezet által teljesített exportügylet keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar 
származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését az  Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. 
Az  áruk magyar származásának megállapítására és igazolására a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló  
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 
2454/93/EGK bizottsági rendelet rendelkezéseit, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 
19.  §-ában foglaltakat, a  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a  külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles 
a  származási bizonyítványt az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az  Eximbankhoz, 
refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtani.
(2) Szolgáltatás e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó szervezet vagy 
annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő alvállalkozója által 
foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 
adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó 
az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja. A feltételek megvalósulását 
az Eximbank a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.
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(3) A belföldi gazdálkodó szervezet által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez 
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel csökkentett 
értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara az Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. Az e bekezdésben előírtnál 
kisebb magyar hányad esetén a finanszírozás csak a magyar hányad exporthitelezésére, valamint az 1. § szerinti két 
éves és két éven túli pénzkölcsönökre terjedhet ki. A részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a részteljesítéskori 
magyar hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.
(4) Az  Eximbank a  kamatkiegyenlítési rendszer keretében csak azon beszállítói hitelek kapcsán számolhat el 
a  központi költségvetéssel, amelyek esetében a  beszállító az  áru eredetének igazolására az  annak kiadására 
felhatalmazott kamarai szerv által kiállított származási bizonyítványt az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén 
a finanszírozó hitelintézethez benyújtotta, és mellékelte az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az exportőr a beszállító 
által beszállított árut vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja, vagy a beszállító által nyújtott 
szolgáltatást a külkereskedelmi szerződésében foglalt kötelezettségei teljesítéséhez veszi igénybe. Ilyen nyilatkozat 
hiányában elfogadható a  beszállító nyilatkozta is arról, hogy az  általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás 
az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló 
szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A  szolgáltatás eredetének igazolására és 
ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.
(5) Az Eximbank a kamatkiegyenlítési rendszer keretében csak azon exportcélú befektetési hitelek kapcsán számolhat 
el a központi költségvetéssel, amelyek esetében az exportcélú befektetési hitelnyújtás eredményeként megvalósuló 
befektetés exportárbevételt eredményez, és ha az exportőr az Eximbanknak, refinanszírozás esetén a finanszírozó 
hitelintézetnek írásban nyilatkozik arról, hogy az Eximbank által folyósítandó exportcélú befektetési hitelből olyan 
befektetés valósul meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását, vagy magyar származású szolgáltatás 
nyújtását és a szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az exportcélú befektetési hitel összegében. Az exportőr 
az áru eredetének igazolására az áru exportjának megkezdésekor az annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv 
által kiállított származási bizonyítványt az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a  finanszírozó hitelintézethez 
nyújtja be. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések 
alkalmazandók.”

5. §  Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  refinanszírozási exporthitelek, és egyéb export célú refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába 
a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott legkisebb kamatláb mínusz 3,5%. 
Amennyiben az  így számított kamatláb nem éri el a  0,1%-ot, a  felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 
0,1%. A  refinanszírozási exporthitelek és egyéb export célú refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlábának 
meghatározására a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel a  finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés megkötésének 
napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt.
(2) A két éves és két éven túli futamidejű refinanszírozási exporthitelek legkisebb kamatlába belföldi hitelintézetek 
esetében a 7. § (2) bekezdésében meghatározott kamatláb mínusz 3,5%. Amennyiben az így számított kamatláb nem 
éri el a 0,1%-ot, a  felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 0,1%. Az e bekezdés hatálya alá tartozó hitelek 
legkisebb kamatlábának meghatározására az OECD Megállapodás rendelkezései szerint megállapított időpontban 
kerül sor.”

6. §  Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Eximbank csak azzal a belföldi hitelintézettel köthet két éven belüli futamidejű refinanszírozási exporthitel 
hitelszerződést vagy egyéb export célú refinanszírozási hitelszerződést, amely vállalja, hogy az általa e forrás terhére 
nyújtott két éven belüli futamidejű hitel piaci kamatozású, és az  alkalmazott kamatláb eléri vagy meghaladja 
a  kiváló minősítésű ügyfél magas biztosítékkal fedezett ügylete esetén alkalmazandó egyéni referencia kamatláb 
mértékét.”

7. §  Az R.
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „hiteleket” szövegrész helyébe az  „exporthiteleket” szöveg, a  „megelőlegezést” 

szövegrész helyébe a „két éves és két éven túli pénzkölcsönöket”,
b) 1. § (6) bekezdésében az „olyan áruhoz” szövegrész helyébe az „azon áruhoz”,
c) 4.  § (1)  bekezdésében a  „megelőlegezés” szövegrész helyébe a  „két éves és két éven túli pénzkölcsön 

nyújtása”,
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d) 4. § (2) bekezdésében a „felszámítandó egyéni referencia kamatlábakat” szövegrész helyébe a „felszámítandó 
kamatlábakat”,

e) 7. § (1) bekezdésében a „0,5%” szövegrész helyébe a „0,1%”,
f ) 7.  § (2)  bekezdésében az  „illetve megelőlegezés” szövegrész helyébe az  „és két éves és két éven túli 

pénzkölcsönök”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R. 11/A. § (1)–(8) és (10)–(12) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 184/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,  
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól 
szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994.  évi XLII. törvény 26.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. kereskedelmi garancia: ajánlattételi (tender)-, előleg-visszafizetési-, teljesítési,- jólteljesítési-, szavatossági- vagy 
visszatartási bankgarancia és az ezekhez kapcsolódó viszontgarancia;
10. rövid lejáratú garancia: a  finanszírozó hitelintézetnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdése alapján meghatározott 
legkisebb kamatláb mínusz 3,5%-on nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: Eximbank) által vállalt garancia;”

2. §  Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Eximbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott beszállítói hitelgarancia, exportcélú befektetési 
hitelgarancia vagy importhitel garancia szerződések összegét az  ugyanehhez az  áruhoz vagy szolgáltatáshoz 
később nyújtott exporthitel garancia szerződés értékéből levonja.”

3. §  Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az  exporthitel garancia alapját képező export ügylet érték alapján a  belföldi gazdálkodó szervezet által 
teljesített exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell minősülnie, 
amely feltétel teljesülését az  Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az  áruk magyar 
származásának megállapítására és igazolására a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági 
rendeletet, a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19.  §-ában foglaltakat, a  közösségi 
vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
a  külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet köteles a  származási bizonyítványt az  annak 
kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezni és azt az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a  finanszírozó 
hitelintézethez benyújtani.
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(2) Szolgáltatáshoz e  rendelet alapján akkor nyújtható garancia, ha a  szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó 
szervezet vagy annak az  exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek 
minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a  társadalombiztosítás ellátásaira 
és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a  kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszonyban áll. A  szolgáltatást nyújtó az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a  fővárosi 
és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentumokkal 
alátámasztottan igazolja. A  feltételek megvalósulását az  Eximbank a  belső szabályzatában foglalt eljárásnak 
megfelelően ellenőrzi.
(3) A  belföldi gazdálkodó szervezet által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési 
és az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási 
költséggel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie, 
amelyről a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az  Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási 
igazolást. Az  e  bekezdésben előírtnál kisebb magyar hányad esetén a  garancianyújtás csak a  magyar hányad 
exporthitelezésére, valamint a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről 
szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti két éves és két éven túli pénzkölcsön nyújtására terjedhet ki. 
A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a  részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a  kivitelezési 
ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.
(4) Az  Eximbank e  rendelet alapján beszállítói hitelekhez akkor nyújthat garanciát, ha a  beszállító az  áru 
eredetének igazolására az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt 
az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a  finanszírozó hitelintézethez benyújtotta, és mellékelte az  exportőr 
nyilatkozatát arról, hogy az  exportőr a  beszállító által beszállított árut vagy az  annak felhasználásával előállított 
másik árut exportálja. Ilyen nyilatkozat hiányában elfogadható a  beszállító nyilatkozta is arról, hogy az  általa 
beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar 
áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 
A  szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a  (2)  bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell 
alkalmazni.
(5) Az  Eximbank e  rendelet alapján exportcélú befektetési hitelhez akkor nyújthat garanciát, ha az  exportcélú 
befektetési hitelből megvalósított befektetés exportárbevételt eredményez, és ha a  megbízó az  Eximbanknak, 
refinanszírozás esetén a  finanszírozó hitelintézetnek írásban nyilatkozik arról, hogy az  Eximbank által garantált 
exportcélú befektetési hitelből olyan befektetést valósít meg, amely magyar származású áru gyártását és 
exportálását vagy magyar származású szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább 
az  exportcélú befektetési hitel összegében. A  megbízó az  áru eredetének igazolására köteles az  áru exportjának 
megkezdésekor az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt 
az  Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a  finanszírozó hitelintézethez benyújtani. A  szolgáltatás eredetének 
igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kétéves és két éven túli futamidejű hitelhez nyújtott exporthitel garanciáért felszámított díjnak az  OECD 
Megállapodásban meghatározott előírásokhoz kell igazodnia. A felszámított díjnak tükröznie kell a felmerülő összes 
kockázatot és fedeznie kell az Eximbank hosszú távú működési költségeit.”

5. §  Az R. 1. § 1. pontjában a „befektetéseihez” szövegrész helyébe a „beruházásaihoz” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 185/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,  
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994.  évi XLII. törvény 26.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés p) és q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„p) egyedi módozat: az  a  biztosítási módozat, amely esetén a  Mehib Rt. kockázatviselése a  biztosított vagy 
a külkereskedelmi tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó szervezet és az adós vagy megrendelő között létrejött 
egyetlen jogügyletből és az  ezen jogügyletekhez kapcsolódóan a  biztosított által nyújtott finanszírozásból eredő 
követelésre vagy követelésekre terjed ki;
q) exportcélú befektetési hitel: az  Etv. 1.  § (5a)  bekezdés b)  pontja szerinti exportcélú befektetésnek minősülő 
ügylethez a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezet és az  ehhez hitelt nyújtó hitelintézet között létrejött 
hitelviszony vagy a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnek a  befektetéshez pénzügyi lízinget nyújtó 
gazdálkodó szervezet és a hitelező hitelintézet között létrejött hitelviszony;”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„v) egyéb módozat: az o), q), r), d), g) pontban meghatározott termékekhez nyújtott biztosítás és az olyan biztosítási 
módozatok, amelyek nem tartoznak sem az egyedi, sem a forgalmi típusú módozatokba vagy ezek egyes feltételeit 
vegyesen tartalmazzák.”

3. §  Az R. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítás alanyai egyrészről a Mehib Rt., mint biztosító vagy viszontbiztosító, másrészről)
„b) a külföldi vállalkozásba közvetlenül vagy közvetetten befektető belföldi gazdálkodó szervezet, abban az esetben, 
ha a Mehib Rt. kockázatviselése az egyéb módozat alá tartozó ügyletre terjed ki,”

4. §  Az R. 4. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítás nem terjed ki:)
„g) pénzügyi befektetésekre, ide nem értve az  (1) bekezdés e) pontja szerinti befektetés biztosítás tárgyát képező 
befektetéseket és az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldi vállalkozáshoz kapcsolódó hitelnyújtást;”

5. §  Az R. 5. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(Az Állam készfizető kezessége mellett vállalható kockázatokhoz kapcsolódó biztosítási események a következők:)
„n) ha a  Mehib Rt. a  biztosítottnak belföldi gazdálkodó szervezettel szembeni követelését biztosítja, e  belföldi 
gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége, fizetési késedelme vagy nemfizetése.”

6. §  Az R. 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Áruexport esetén a Mehib Rt. kockázatviselésének feltétele, hogy a belföldi gazdálkodó szervezet által teljesített 
exportügylet keretében kiszállított áruk legalább fele magyar származásúnak minősüljön, amely feltétel teljesülését 
a  Mehib Rt. belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. Az  áruk magyar származásának megállapítására és 
igazolására a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletet, a  közösségi vámjog 
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19. §-ában foglaltakat, a közösségi vámjog végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a  külkereskedelmi tevékenységet 
folytató gazdálkodó szervezet köteles a származási bizonyítványt az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől 
beszerezni, és azt a Mehib Rt. részére átadni.
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(2) A Mehib Rt. kockázatvállalása szolgáltatásra e rendelet szerint akkor terjed ki, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi 
gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő belföldi gazdálkodó szervezetnek 
minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a  társadalombiztosítás ellátásaira, 
valamint a  magánnyugdíjra jogosultakról és e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a  kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszonyban áll. A  szolgáltatást nyújtó az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a  fővárosi 
és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentumokkal 
alátámasztottan igazolja. A  feltételek megvalósulását a  Mehib Rt. a  belső szabályzatában foglalt eljárásnak 
megfelelően ellenőrzi.
(3) A  belföldi gazdálkodó szervezet által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és 
az  ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költségekkel 
csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie, amelyről 
a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a  Mehib Rt. által jóváhagyott eljárás alapján állít ki származási igazolást. 
Az  e  bekezdésben előírtnál kisebb magyar hányad esetén a  Mehib Rt. kockázatvállalása a  (7)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel csak a  magyar hányadra terjedhet ki. A  részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha 
a  részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a  biztosítási kötvényben előre meghatározott magyar 
hányadnak.”

7. §  Az R. 7. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  beszállítói hitelből eredő követelés a  Mehib Rt. által abban az  esetben biztosítható, ha a  beszállító az  áru 
eredetének igazolására az  annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerzett származási bizonyítványt 
a Mehib Rt.-hez benyújtja, és mellékeli az exportőr arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint az exportőr a beszállító 
által beszállított árut vagy az  annak felhasználásával előállított másik árut exportálja. Ilyen nyilatkozat hiányában 
elfogadható a  beszállító nyilatkozta is arról, hogy az  általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az  exportőr 
ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló 
szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A  szolgáltatás eredetének igazolására és 
ellenőrzésére a (2) bekezdésben megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.
(10) Az  exportcélú befektetési hitelből eredő követelés a  Mehib Rt. által akkor biztosítható, ha az  exportcélú 
befektetési hitel eredményeként megvalósuló befektetés exportárbevételt eredményez, és ha az exportőr a Mehib 
Rt.-nek írásban nyilatkozik arról, hogy a Mehib Rt. által biztosított exportcélú befektetési hitelből olyan befektetés 
valósul meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását vagy magyar származású szolgáltatás 
nyújtását és a  szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az  exportcélú befektetési hitel összegében. 
Az  exportőr az  áru eredetének igazolására köteles az  áru exportjának megkezdésekor az  annak kiadására 
felhatalmazott kamarai szervtől beszerzett származási bizonyítványt a  Mehib Rt.-hez benyújtani. A  szolgáltatás 
eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”

8. §  Az R. 17/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közép- és hosszú lejáratú ügyletek és egyedi módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek esetén a Mehib Rt. mentesül 
a kárfizetési kötelezettség alól, ha)
„b) a biztosított a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi 
és
ba) ezzel ok-okozati összefüggésben következik be a biztosított kára,
bb) ennek következtében a biztosító kockázatvállalásának vagy kártérítési kötelezettségének mértéke megnő vagy 
a kockázat növekedésének mértéke nem állapítható meg;”

9. §  Az R. 17/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek esetén a Mehib Rt. a Ptk.-ban meghatározott mentesülési 
okokon túl akkor is mentesül a kárfizetési kötelezettsége alól, ha:)
„a) a biztosított a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi 
és
aa) ezzel ok-okozati összefüggésben következik be a biztosított kára,
ab) ennek következtében a biztosító kockázatvállalásának vagy kártérítési kötelezettségének mértéke megnő vagy 
a kockázat növekedésének mértéke nem állapítható meg;”
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10. §  Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Átruházási kötelezettsége keretében a  biztosított a  kárfizetéssel egyidejűleg köteles a  kifizetésre kerülő 
kártérítés önrésszel növelt összegének erejéig az  ügylettel kapcsolatos lejárt biztosított követelését a  követelés 
érvényesítésének jogával együtt a Mehib Rt.-re mint az állam megbízottjára engedményezni. Amennyiben a Mehib 
Rt. a biztosítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a biztosított által bejelentett kárigény összegét biztosított 
követelésnek minősülő összegekkel csökkenti, az átruházási kötelezettség – a kárfizetés önrésszel növelt összegén 
túl – kiterjed a  kárigény bejelentés összegéből levont biztosított követelésekre is. A  biztosított az  átruházási 
kötelezettsége keretében az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos biztosítékait 
az átruházott követelés összegének erejéig a Mehib Rt.-re átruházni. A biztosított köteles
a) az adóst az átruházás megtörténtéről értesíteni,
b) az adóshoz intézett értesítés másolatát a Mehib Rt.-hez eljuttatni, továbbá
c) a Mehib Rt. által megkívánt nyilatkozatokat megtenni.”

11. §  Az R.
a) 6. § (2) bekezdésében a „Közép- és hosszú lejáratú ügyletek esetén” szövegrész helyébe az „Egyedi módozatú 

ügyletek esetén”,
b) 7. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1)–(3) bekezdésben”,
c) 7.  § (7)  bekezdésében az  „A (3)  bekezdésben meghatározottnál” szövegrész helyébe az  „Az (1) és 

(3)  bekezdésben meghatározottnál”, a „mint a  (3)  bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „mint 
az (1) és (3) bekezdésben meghatározott”,

d) 17/B. § (5) bekezdésében az „A befektetés biztosítás és a garanciabiztosítás” szövegrész helyébe az „Az egyéb 
módozatok”

szöveg lép.

12. §  Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § A  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. 
(XII.  28.) Korm.  rendelet módosításáról szóló 185/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 6.  §-ával 
megállapított 7. § (1) és (3) bekezdése, 11. § b) és c) pontjával megállapított 7. § (4) bekezdése és 7. § (7) bekezdése 
a  2012.  december 30. és a  MódR. hatálybalépése közötti időszakban megkötött biztosítási szerződésekre is 
alkalmazandók.”

13. §  Hatályát veszti az R. 21. § (1) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 186/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994.  évi XLII. törvény 26.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a  segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 
232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. forrásszerzési költség: az  Eximbank által a  két éven túli finanszírozáshoz igénybe vett források USD és 
GBP devizanemre vonatkozó 6 havi LIBOR (londoni bankközi kamatláb), EUR devizanemre vonatkozó 6 havi 
EURIBOR (frankfurti bankközi kamatláb) átlagával megegyező báziskamatláb feletti felárának negyedévente, 
a  tárgynegyedévet megelőző hónap 25-éig megállapított százalékos mértéke, ahol az  átlagolásnál alkalmazott 
6 havi LIBOR a REUTERS LIBOR01 és a REUTERS FRASETT oldalán, a 6 havi EURIBOR az EURIBOR= oldalán naponta 
megjelenő fixingek átlaga a legközelebbi 1/16-ra felkerekítve;”

2. §  Az R. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a  segélyhitelnyújtás részletes szabályairól 
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
MódR.) 1.  §-ával megállapított 2.  § 3.  pontja szerint számított forrásszerzési költségeket az  Eximbank a  MódR. 
hatálybalépését követő költségvetési elszámolások során az  R. 17.  §-ában előírt teljes elszámolási időszakra 
figyelembe veheti.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 187/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5.  § (5)  bekezdésében és a  77.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében 
eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §  A  költségvetési szerveknél és az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013.  évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) a  következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 
ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az  ezzel kapcsolatos eljárási kérdések 
rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági 
társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál fennállt 
munkaviszonyát e  rendelet szempontjából az  1.  § szerinti, költségvetési szervvel fennálló jogviszonynak kell 
tekinteni.”
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2. §  A Rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 
továbbfoglalkoztatására az  Fbszt. 7.  § (1)  bekezdése, vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.
(2) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében a  2.  §  
(2)–(9)  bekezdése szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a  munkabérek nettó 
értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek 
keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés 
94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Az  e  bekezdésben, valamint a  2.  § (10)  bekezdésében foglaltaknak 
az illetményszámfejtést végző szervezet a 11. melléklet szerinti nyilatkozat II. Munkáltatói részében foglaltak alapján 
tesz eleget.”

3. §  A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az  5.  § 
(1) bekezdése szerinti felmérés időpontja június hónap.”

4. §  A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében a  9.  § 
(4)  bekezdése szerinti határnap 2013. június 15-e. A  9.  § (9)  bekezdésétől eltérően a  június 15-ig benyújtott 
nyilatkozatok esetén az április és május hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.”

5. §  A Rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében a  Nyilatkozat 
mintáját és annak kitöltési útmutatóját a 11. melléklet tartalmazza.”

6. §  A Rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„A költségvetési szerveknél és az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013.  évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2013. (VI. 7.) 
Korm. rendelet 1. §-a által megállapított 1/A. §-t, 2. §-a által megállapított 2/A. §-t, a 3. §-a által megállapított 5/A. §-t, 
a  4.  §-a által megállapított 9/A.  §-t, valamint a  5.  §-a által megállapított 10.  § (8)  bekezdését a  2013. év április és 
május hónapra járó kompenzáció összegének megállapításakor is alkalmazni kell.”

7. § (1) A Rendelet 1. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya)
„ad) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses 
katonai,”
(jogviszonyban állókra és)

 (2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(… illetményként kell figyelembe venni)
„d) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,”

 (3) A  Rendelet 5.  melléklete „Kitöltési útmutató a  költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató 
intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi 
kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez” cím „3. Illetmény alatt 
a Nyilatkozat kitöltésekor” pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a honvédek jogállásáról szóló törvény 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,”

 (4) A  Rendelet 5.  melléklete „Kitöltési útmutató a  költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató 
intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013.  évi 
kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez” cím „A II. Blokk 
kitöltéséhez” részében „a Hjt. 106.  § (1)  bekezdésében említett beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, 
illetménykiegészítés, szolgálati illetménypótlék és kiegészítő illetmény együttes összege” szövegrész helyébe „a Hjt. 
122. § (1) bekezdésében említett beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, illetménykiegészítés, szolgálati időpótlék, 
illetménypótlék és kiegészítő illetmény együttes összege,” szöveg lép.
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8. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 187/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez
„11. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és Változás bejelentés a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint 
azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési 
szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló  
2013. évi XXV. törvény alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai 
esetében az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi kompenzációjának 
igénybevételéhez

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!

 I. A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó)
neve:    ..................................................................................................................................................................
születési dátuma:  ..................................................................................................................................................................
adóazonosító jele:  ..................................................................................................................................................................
munkáltatójának megnevezése: ..................................................................................................................................................................
munkáltatójának adószáma: ..................................................................................................................................................................
1. A Nyilatkozó családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:   igen: o nem: o
2. Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): ......................
3. Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma: ...........
4. E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki családi kedvezmény 

érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett eltartott után illeti meg családi 
kedvezmény, úgy, hogy az  eltartottak száma legalább három fő (kitöltendő az  I.1.  pont „Nem” válasza vagy 
a 2. pontban 3 vagy több eltartott megjelölése esetén):
A) 2010. december 31-én vagy azt megelőzően: o
B) 2011. január 1-jét követően, de 2012. január 1-jét megelőzően: o

5. A Nyilatkozó vagy a  házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó illetményének összege 
az alacsonyabb

       Nyilatkozó: o  Házastárs/élettárs: o
6. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a  Nyilatkozó és a  házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs 

bruttó illetményeinek különbsége nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint (kitöltendő az  I.2.  pont „2”, és 
az I.3. pont „2” válaszai esetén): igen: o nem: o

7. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a  Nyilatkozó házastársának/családi kedvezményre jogosult 
élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109 000 forintnál (kitöltendő az  I.2.  pont „2”, és az  I.3. pont 
„2” válaszai esetén):    igen: o nem: o

8. A Nyilatkozó aláírása:     ..................................................................
 II. Munkáltatói nyilatkozat a 2/A. §-ban foglaltak végrehajtásához:
 1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum 

megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. évben kötelező személyi alapbéremelésben részesült:  
       igen: o nem: o
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„Igen” válasz esetén:
Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a  munkáltatóval az  1.  § szerinti jogviszonyban állt és 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) 
Korm.  rendelet alapján 2011. január 1-jei hatállyal .................................................................. forint/hó kötelező személyi 
alapbéremelésben részesült.

 2. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 
2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. év folyamán elvárt munkabéremelésben részesült: 

         igen: o nem: o
„Igen” válasz esetén a Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. év folyamán .............................................................. forint/hó 
elvárt munkabéremelésben részesült.
„Nem” válasz esetén a  Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a  munkáltatóval az  1.  § szerinti 
jogviszonyban állt és a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jei hatállyal ............................................................... forint/hó 
kötelező személyi alapbéremelésben részesült.

Dátum: ..................................................................
         ...................................................................
                 P. H.                           aláírás

 III. KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN
A bejelentett változás bekövetkezésének napja: ...................................................................
A Nyilatkozó aláírása:    ...................................................................

 IV. Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció 
igénybevételének elbírálásához adtam, az  ebben található adatok a  valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 
hogy a  nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál 
megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A  jogtalanul felvett kompenzáció 
összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az  alábbiak 
szerint: ha rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató 
munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a  velem legkorábban jogviszonyt létesítő 
munkáltatómnál teszek nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, 
azt visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a  kompenzációra nem vagy 
csökkentett összegben válok jogosulttá, a  változás bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás 
bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már kifizetett kompenzáció összegét a  foglalkoztatóm 
visszavonja.

Kelt: ...................................................................
A Nyilatkozó aláírása:
................................................................... 
Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása: 
...................................................................
Átvétel kelte: ...................................................................
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Kitöltési útmutató a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó 
egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi 
átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 
alapján megszűntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az adó- és 
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő 
Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez

Ez a  Nyilatkozat kizárólag azon foglalkoztatottak kompenzációs igénybejelentésére szolgál, akik a  fekvőbeteg-
szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os 
állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
2013.  évi XXV. törvény alapján megszüntetésre kerülő gazdasági társaságok (a  továbbiakban: megszüntetésre 
kerülő gazdasági társaság) valamelyikének foglalkoztatottjai voltak, és a befogadó költségvetési szerv által történő 
továbbfoglalkoztatásukhoz hozzájárultak, így munkaviszonyuk 2013. május 1-jével közalkalmazotti jogviszonnyá 
alakult át.
Amennyiben az Ön jogviszonya nem az  fentiekben említett módon jött létre, úgy ne ezt, hanem a „Nyilatkozat és 
Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott 
magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez” 
megnevezésű nyomtatványt töltse ki a kompenzáció igénybevételéhez.
A Nyilatkozatot két példányban, a  kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy 
a  munkáltató a  Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a  kompenzációt érvényesíteni, ha 
a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint Nyilatkozó legkésőbb 2013. június 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. 
A kompenzáció 2013. június 15-e után visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A munkáltató a másolaton igazolja 
az első példány átvételét, és azt az  irattározási szabályainak megfelelően a munkáltató vagy az  illetékes illetmény 
számfejtőhely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell őriznie.
A Nyilatkozat tartalmát érintő, a  kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása esetén a  Nyilatkozó 
köteles munkáltatójánál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A  Változás 
bejelentés során az  I. Blokkban ne csak azokat a  rovatokat töltse ki, amelyekben változás történt, hanem a  teljes 
I.  Blokkot, tehát azokat a  rovatokat is, amelyekben változás nem állt be, de eredeti Nyilatkozatában tartalmazott 
adatot, jelölést. A  Nyilatkozat III. Blokkját Változás bejelentés esetén szintén töltse ki és írja alá, mert a  változás 
bekövetkezése napjának feltüntetése és aláírás nélkül a Változás bejelentés érvénytelen.
A Nyilatkozat II. Blokkja az  illetményszámfejtést végző szervezet munkáját segíti. Ezt a munkáltatója tölti ki Önnek 
a  Nyilatkozat leadásakor. Változás bejelentés esetén a  II. Blokk adataival az  előbbiekben leírtakhoz hasonlóan kell 
eljárni. Amennyiben az  eredeti Nyilatkozat II. Blokkja tartalmazott adatokat, e  részt a  régi vagy a  megváltozott 
tartalommal ismét ki kell tölteni.
Amennyiben Ön egyidejűleg több olyan jogviszonyban is foglalkoztatott, melyek kompenzációra jogosítanak, 
Ön csak a  teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a  kompenzációra, így kizárólag az  Önt teljes munkaidőben 
foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát csak 
részmunkaidőben foglalkoztatott egy vagy több munkáltató által, úgy a  legkorábban keletkezett jogviszonyban 
jár a  kompenzáció. Ebben az  esetben az  Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatóhoz kell benyújtania 
Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak 
egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.
Hogyha Ön eddig valamely részmunkaidős jogviszonyára tekintettel már jogosult volt kompenzációra, és most 
a  befogadó intézménynél teljes munkaidős jogviszonyára tekintettel is jár Önnek kompenzáció, úgy jelen 
Nyilatkozat leadásával jelezze ezt a befogadó intézménynél, míg részmunkaidős munkáltatójánál vonja vissza eddigi 
Nyilatkozatát. A változás bekövetkezése napjaként 2013. április 1-jét jelöljön meg.
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az  általános elévülési időn, azaz három éven belül 
visszakövetelhető.
A Nyilatkozatot csak abban az  esetben töltse ki és adja le munkáltatójánál, ha az  alábbi három feltétel 
mindegyikének egyidejűleg megfelel, vagyis Ön jogosult a kompenzációra.

 1. Jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, vagy amennyiben az 2012. évben létesült, 2011. december 31-e és 
a  jelenlegi jogviszonya létrejötte között kizárólag valamely megszüntetésre kerülő gazdasági társaság, vagy más, 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban.
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 2. Költségvetési szervnél jogviszonyban álló olyan foglalkoztatott, aki a megszüntetésre kerülő gazdasági társaságok 
valamelyikének foglalkoztatottja volt, és a  befogadó költségvetési szerv által történő továbbfoglalkoztatásához 
hozzájárult, így munkaviszonya 2013. május 1-jével közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át.

 3. A  tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint az  alább ismertetett értékhatárok közül Önre 
vonatkozó összeg:
3.1 Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt 

megelőzően keletkezett, és a  tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 243 001 Ft 
[2. § (2)], vagy

3.2. Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e 
között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2. § (3)], vagy

3.3. Ön egy vagy kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az  eltartottak száma 
három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, és a  tárgyhó első napján érvényes 
bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2. § (4)–(7)], vagy

3.4. Az Ön jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és
– Ön egy, kettő vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, 

hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, a tárgyhó első napján érvényes bruttó 
illetménye pedig kevesebb, mint 213 501 Ft. Amennyiben az  ön tárgyhó első napján érvényes 
bruttó illetménye kevesebb 135  000 Ft-nál, Ön a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye 135  000 Ft és 213  500 Ft 
között van, úgy ez a mérték 1,53%. [2. § (8) aa) és b)], vagy

– Ön négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, a  tárgyhó 
első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb, mint 213  501 Ft. Amennyiben az  ön 
tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a  135 000 Ft-nak és a  három 
feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a  20 000 Ft szorzatával növelt összege 
(pl. 4 kedvezményezett eltartott esetén 155 000 Ft, 5 kedvezményezett eltartott esetén 175 000 Ft 
stb.), úgy Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra 
jogosult, amennyiben illetménye az  előbbi összeg és 213  500 Ft között van, úgy ez  a  mérték 
1,53%. Ha ön 8 vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, úgy 
Önre a  213  500 Ft-os illetmény határ nem vonatkozik, a  bruttó illetmény kompenzációra jogosító 
felső határát kizárólag a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának 
a  20  000 Ft szorzatával növelt összege határozza meg. (pl. 8 kedvezményezett eltartott esetén 
235 000 Ft, [2. § (8) ab) és b)],

3.5. Ön egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az  eltartottak 
száma eléri vagy meghaladja a három főt, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött 
létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2. § (9)].

A Nyilatkozat kitöltése előtt Önnek az  alábbi szempontok alapján kell mérlegelnie a  jogosultsági 
feltételeket:

 1. Családi kedvezményre jogosult: A  családi kedvezmény érvényesítésére az  a  magánszemély jogosult, aki 
a  családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A  nyilatkozat 
kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a  családi pótlékot nem 
Ön, hanem az  Önnel és a  gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az  azt folyósító szervtől, vagy 
– a jogosultság ellenére – azt bármely okból egyikőjük sem igényelte. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére 
családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot a gyermekotthonban 
nevelt vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel a  gyermekotthon vagy 
a  szociális intézmény vezetőjeként, illetve a  javítóintézetben nevelt vagy a  büntetés-végrehajtási intézetben lévő, 
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel a  javítóintézet igazgatójaként vagy 
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként kapja.)
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a  várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa 
–  a  várandósság időszakában (a  magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a  családi pótlékra saját 
jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A családi pótlékra saját jogán 
jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett 
jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak tekintendő bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi 
pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott).
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Kedvezményezett eltartottként az  a  magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akire tekintettel a  családok 
támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával a kedvezményt érvényesítő magánszemély családi pótlékra 
való jogosultsága megállapítható lenne. Eltartottként az  a  magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akit 
a családok támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával más magánszemély (gyermek) után járó családi 
pótlék megállapításánál figyelembe lehetne venni.
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak 
minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban 
élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár nevel a háztartásban egy fő kedvezményre 
jogosító gyermeket, ebben az  esetben mindketten jogosultak a  családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy 
a  családi kedvezmény érvényesítéséről az  év során vagy az  adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban 
hogyan döntenek.)
Élettársi kapcsolat esetén az  élettárs kizárólag abban az  esetben jogosult a  családi kedvezmény igénybevételére, 
amennyiben a gyermeknek vér szerinti szülője, és természetesen a gyermekkel közös háztartásban él.
Eltartott: Eltartottnak minősül a  kedvezményezett eltartottakon túl a  családi pótlékra már nem jogosító tanuló, 
hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál, 
tehát aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első 
alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik.
Élettársi kapcsolat meghatározásához: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy 
között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy 
élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.
Kedvezményezett eltartott meghatározásához: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a magánszemély 
a  családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, a  magzat a  várandósság időszakában 
– fogantatásának 91. napjától megszületéséig –, továbbá az  aki a  családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint 
a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

 2. Jogviszonya keletkezésének időpontja: Jogviszonya keletkezésének időpontjaként azt a dátumot kell tekintenie, 
amikor az Ön jogviszonya a megszüntetésre kerülő gazdasági társaságnál létrejött.
Amennyiben Ön a megszüntetésre kerülő gazdasági társaságnál 2011-ben létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül 
megelőzően is valamely szintén megszüntetésre kerülő gazdasági társaságnál, költségvetési szervnél, vagy az egyház 
közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél (a  továbbiakban ez  előbbi 
három foglalkoztató együtt: kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató) állt alkalmazásban, úgy ezeket 
a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából tekintse folyamatosnak, és a legkorábban keletkezett 
jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a  kitöltéskor. A  jogviszony folytonosságát nem szakítja meg 
álláskeresési támogatás igénybe vételének időszaka, ha Ön azt megelőzően és az követően is kompenzációs rendelet 
hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. (Pl. ha Ön 2010. szeptember 30-áig egy költségvetési 
szervnél dolgozott, 2010. november 1-jétől 2011. január 31-éig álláskeresési járadékban részesült, majd 2011. február 
1-jén valamely megszüntetésre kerülő gazdasági társaságnál létesít munkaviszonyt, úgy Önre a 243 001 Ft-os bruttó 
illetmény korlát vonatkozik, a jogviszonya keletkezésének időpontja kérdésre pedig a „2010. december 31-én vagy azt 
megelőzően” választ jelölje meg.)
Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a  kompenzációs rendelet hatálya 
alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megelőzően is e  foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, 
úgy ezeket a  jogviszonyokat a  kompenzáció igénybe vétele szempontjából szintén tekintse folyamatosnak, és 
a  kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének 
dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének 
időszaka.
Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá 
tartozó foglalkoztatónál, de ezt megelőzően e foglalkoztatók egyikénél sem állt még alkalmazásban, Ön nem jogosult 
kompenzációra.
Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a  kompenzációs rendelet hatálya 
alá tartozó foglalkoztatónál, de ezt megelőzően e  foglalkoztatók valamelyikénél már állt alkalmazásban, ám ezt 
megszakította más, nem e  rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszony, úgy Ön szintén nem 
jogosult kompenzációra. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének időszaka.
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 3. Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor
a) a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált 

illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott 
számára ugyanezen törvény 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait kell 
érteni.

A Nyilatkozat I. Blokkját a Nyilatkozat első benyújtásakor, és a változás bejelentések alkalmával is ki kell töltenie, majd 
alá kell írnia. Aláírás nélkül a Nyilatkozat érvénytelen. Változás bejelentés esetén a III. Blokkot is írja alá. A IV. Blokkban 
található záradék aláírásáról se feledkezzen el sem az első Nyilatkozat, sem a változás bejelentésekor!
FONTOS, hogy ezt a  Nyilatkozatot Ön az  adó- és járulékváltozásoknak a  költségvetési szerveknél, egyházak 
közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak körében történő 2013.  évi kompenzálásához 
adta. EZ A  NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A  CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
ADÓELŐLEG-NYILATKOZATOT!

A II. Blokk kitöltéséhez:
Az 1. ponthoz:
A 2/A.  § foglaltaknak az  illetményszámfejtést végző szervezet részéről történő végrehajtása érdekében 
a  munkáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2011. január 1-jén milyen mértékben kellett megemelnie 
a foglalkoztatott személyi alapbérét a minimálbér, illetve garantált bérminimum növelt összegének eléréséhez. 
Amennyiben a foglalkoztatott
– 2011. január 1-jén jogviszonyban állt a munkáltatóval, és
– a minimálbér, illetve a  garantált bérminimum emelkedése miatt ezen időpont(ok)ban meg kellett emelni 

a foglalkoztatott személyi alapbérét,
akkor a  munkáltató a  kötelező személyi alapbér-emelés összegének a  kipontozott helyre történő beírásával tesz 
eleget a  nyilatkozattételi kötelezettségének. A  kötelező személyi alapbér-emelés összege egyenlő a  2011. január 
1-jén érvényes növelt minimálbér, illetve garantált bérminimum és a  2010. december 31-én érvényes személyi 
alapbér pozitív különbségével. A számítás során nem kell figyelembe venni azt a személyi alapbéremelést, amihez 
az  érintett foglalkoztatott nem a  minimálbér, illetve a  garantált bérminimum emelése miatt, hanem nagyobb 
munkavállalói csoportban végrehajtott személyi alapbéremelés részeként jutott.
Ha a jogviszony 2011. január 1-jén az adott munkáltatónál nem állt fenn, vagy fennállt ugyan, de a foglalkoztatott 
személyi alapbére a  2010. december 31-i állapot szerint nem volt alacsonyabb a  minimálbér, illetve garantált 
bérminimum 2011. január 1-jétől hatályos összegénél, akkor a „nem” választ kell megjelölni.
A 2. ponthoz:
A 2/A.  §-ban foglaltaknak az  illetményszámfejtést végző szervezet részéről történő végrehajtása érdekében 
a munkáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2012. év folyamán megemelte-e, és ha igen akkor milyen mértékben 
a  foglalkoztatott munkabérét (rendszeres bérét) a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. vagy 4. §-a szerint, az egyes adótörvények és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460.  §-ban foglalt adókedvezmény érvényesítése 
vagy az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szól 2011. évi 
XCIX. törvényben foglalt következmény elkerülése érdekében. A 2012. év folyamán végrehajtott elvárt béremelésbe 
nem számítható bele az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXIX. törvény szerinti 
béremelés.
„Igen” válasz esetén munkabéremelésként a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1.  mellékletében meghatározott, 
a foglalkoztatottra érvényes 2012. évi elvárt munkabéremelés havi összegének
– a 3. § alkalmazása esetén a 100%-a,
– a 4. § alkalmazása esetén 75–100%-a
szerepeltetendő a  nyilatkozatban. Az  elvárt béremelés teljesítése esetén a  minimálbér, illetve a  garantált 
bérminimum 2012. január 1-jei emelésével összefüggő kötelező béremelést külön nem kell számításba venni.
„Nem” válasz esetén, tehát amennyiben a foglalkoztatott munkabérének emelésére az elvárt béremelés szerint nem 
került sor a 2012. év folyamán, akkor a minimálbér, illetve garantált bérminimum elérése érdekében, 2012.  január 
1-jén végrehajtott kötelező személyi alapbéremelés összegéről – az  1.  ponthoz tartozó kitöltési útmutatás 
értelemszerű alkalmazásával – kell nyilatkozni.”
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A Kormány 188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 13. pontjaiban kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 15.  § (1)  bekezdése a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
[15. § (1) A diákigazolvány]
„e) a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot”
(igazolja.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeletek agrártárgyú módosításáról

A Kormány
az 1. §, a 4. §, a 7. § és a 9. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés 
b), d), f ) és i) pontjában,
a 2. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,
az 5.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 6.  § tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés f ) és 
g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 8.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  települési önkormányzat jegyzőjének az  állatok védelmével, valamint az  állatok nyilvántartásával kapcsolatos 
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet]
a) 2. §-ában a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 

kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
b) 3.  §-ában a  „jegyző, illetve a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 

(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „jegyző, illetve a járási hivatal” szöveg,
c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, illetve járási hivatal” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 6. §-a.

2. § (1) A  családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről valamint kiemelt támogatásukról 
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a családi gazdaság központja szerint 
illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a  továbbiakban: Földművelésügyi Igazgatóság) 
látja el.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb 
iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma,
b) a gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja,
c) a családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti 
településenként való megjelölése
ca) a termőföld helyrajzi száma,
cb) a termőföld művelési ága,
cc) a termőföld területe hektárban,
cd) a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése,
d) a családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete,
e) a kérelem kelte.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 
országos adatbázist hoz létre.”

 (2) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelemhez mellékelni kell a gazdálkodó család tagjai által megkötött, a 3. § szerinti szerződés másolatát.”

 (3) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó]
„f ) rendelkezik érvényes őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a  mezőgazdasági termelő 
tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és”.

 (4) A  326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyúttal a  4.  § 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló és a  3.  §-ban meghatározott szerződésben rögzített adatokban 
történt változást a  családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a  nyilvántartást vezető 
Földművelésügyi Igazgatóságnál.
(6) Amennyiben a  Földművelésügyi Igazgatóság tudomására jut, hogy a  nyilvántartásában szereplő adatok nem 
felelnek meg a valóságnak vagy a 6. § (1) bekezdésében foglalt megkeresés vonatkozásában hiányosak, hivatalból 
megkeresi a családi gazdálkodót az adatok helyesbítése érdekében.”

 (5) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha]
„c) a  családi gazdálkodó meghal, és a  túlélő családtagok a  halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 
60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják.”

 (6) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A családi gazdaságot ugyancsak törli a Földművelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásból, ha a családi gazdálkodó]
„c) a  4.  § (5) és (6)  bekezdésében előírt változás-bejelentési kötelezettségét határidőben, és az  erre irányuló 
felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidő vagy határnap leteltét követően sem teljesíti.”

 (7) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkeresésére a NÉBIH a nyilvántartásba vett családi gazdaság 
adatairól – nyilvántartásba vétel, illetve törlés időpontjáról, a  családi gazdálkodó, illetve a  családtagok azonosító 
adatairól, illetve a  3.  § szerinti szerződésben szereplő, a  családi gazdaság részére átadott, jogszerűen használt 
termőföldterületek adatairól – adatot szolgáltat.
(2) A  NÉBIH a  családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a  tagok személyében bekövetkezett 
változásokról szóló jogerős határozat adatait közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: adóhatóság) is.
(3) A  Földművelésügyi Igazgatóság a  nyilvántartásában szereplő családi gazdaságokról adatot szolgáltat a  NÉBIH 
részére.
(4) A  NÉBIH a  családi gazdálkodó és a  családi gazdaság tagjai földhasználatának jogszerűségét a  földhasználati 
nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
(5) A  Központi Statisztikai Hivatal megkeresésére a  Földművelésügyi Igazgatóság a  nyilvántartásba vett családi 
gazdaság adatairól – a nyilvántartásba vétel, illetve törlés időpontjáról, a családi gazdálkodó, illetve a családtagok 
azonosító adatairól, illetve a családi gazdaság részét képező termőföldek összterületéről – statisztikai célra, egyedi 
azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen adatot szolgáltat.”

 (8) Hatályát veszti a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a.
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3. §  A jogosult állatorvos hatásköréről és a  működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  jogosult állatorvos a  (4)  bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva úgy ítéli meg, hogy 
a megvizsgált hús emberi fogyasztásra
a) alkalmas, elvégzi a 854/2004/EK rendelet 5. cikkének 2. pontja szerinti jelölést;
b) nem alkalmas, megállapítja az emberi fogyasztásra való alkalmatlanságot.”

4. §  Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  Ávt. 41.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében az  állatotthon létesítése és működése engedélyezésére 
irányuló eljárásban állatvédelmi hatóságként az  állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár 
el, aki döntését közli az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal, amely az  állatotthont 
nyilvántartásba veszi.”

5. §  A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet] 1–3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1) és (3) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés során az  ingatlanügyi hatóság és a  jegyző a vidékfejlesztési 
miniszter által az  1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján és a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával 
jegyzőkönyvet vesz fel.
(6) A  parlagfű felületi borítottságot és a  kultúrnövény tőszámát a  2. számú mellékletben foglaltak alapján 
kell megállapítani. Kultúrnövény esetén a  parlagfű felületi borítottságot négyzetméterenként kell számítani. 
Az  agronómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. Kultúrnövény hiányában a  teljes 
fertőzött területre vonatkozó átlagos parlagfűvel való felületi borítottságot kell megadni.”

 (2) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  FÖMI azon területeket, amelyekre az  előző évben közérdekű védekezést hajtottak végre, illetve rendeltek 
el, térinformatikai rendszerben ábrázolja, és tájékoztató jelleggel megyei, valamint településhatáros bontásban 
a honlapján közzéteszi.”

 (3) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek előlegezését a  jegyző a  védekezést elrendelő határozat 
meghozatala után igényelheti a  fővárosi és megyei kormányhivataltól. Amennyiben a  földhasználó a  közérdekű 
védekezés elrendelését követően tesz eleget védekezési kötelezettségének, az  okafogyottá vált kiszállással 
felmerült költségeket lehet érvényesíteni.”

 (4) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  földhasználó által a  közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak befizetett, illetve az  adóhatóság által 
behajtott és a  közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak továbbított összeget a  beérkezésétől számított nyolc 
napon belül
a) a jegyző a fővárosi és megyei kormányhivatalon keresztül,
b) a növény- és talajvédelmi igazgatóság által elrendelt közérdekű védekezés esetén a fővárosi és megyei kormány-
hivatal visszatéríti az előirányzatba.”

 (5) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 

Minisztérium)” szöveg,
c) 6. §-ában a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési” szöveg,
d) 7.  § (2)  bekezdésében a  „NÉBIH” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, 

a „közérdekű védekezést elrendelő hatóság” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg,
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e) 1. számú melléklet 14.  pontjában a  „borítottságának%-os” szövegrész helyébe a  „borítottságának %-os” 
szöveg,

f ) 2. számú melléklet címében az „A felületi borítottság” szövegrész helyébe a „Kultúrnövényben megállapított 
parlagfű-fertőzés esetén a felületi borítottság” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése.

7. § (1) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet] 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  adatbázisba történő regisztráció, valamint az  adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt 
történő adatmódosítás díjmentes.”

 (2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklet C.  pont 1.  alpontjában a „(Macroclemmys temminckii)” szövegrész helyébe a „(Chelydra 

serpentina)” szöveg,
b) 1. számú melléklet C.  pont 3.  alpontjában a „(Chelydra serpentina)” szövegrész helyébe a „(Macroclemmys 

temminckii)” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 20–23. §-a.

8. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának 
ellenőrzésére első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal – ellenőrzési jogkörrel jogszabály szerint rendelkező – 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és 
a járási állat-egészségügyi hivatalt, valamint a falugazdászt jelöli ki.”

9. §  Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés j) pontjában a „főemlős” szövegrész helyébe a „nem emberszabású főemlős” szöveg,
b) 1. melléklet 7. pont 7.4. alpontjában a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg,
c) 1. melléklet 10. pontjában az „engedélyt meg kell újítani” szövegrész helyébe az „engedély módosítását kell 

kérni” szöveg,
d) 2. melléklet II. fejezet 10. pont a) alpontjában az „aa)–ai) és ak)–al)” szövegrész helyébe a „a)–i) és k)–l)” szöveg,
e) 2. melléklet II. fejezet 10. pont c) alpontjában az „(1) és (3)” szövegrész helyébe az „(1) és (4)” szöveg,
f ) 2. melléklet II. fejezet 10. pont d) alpontjában az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján a 7. § (3) bekezdése 

szerint” szöveg,
g) 2. melléklet II. fejezet 10. pont g) alpontjában a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg
lép.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 92. szám 54479

1. melléklet a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

 1.  A  322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet harmadik oszlop 6–8. sorában az  „állategészségügyi 
igazgatósága” szövegrész helyébe az  „állategészségügyi igazgatósága, a  járási állat-egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) és a falugazdász” szöveg lép.

 2.  A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 10. sora helyébe a következő sor lép:

[Tanácsi rendelet 

szerinti sorszám
EK irányelv/rendelet Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek]

„10. A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.) az egyes 
hormon-hatású, tireosztatikus hatású anyagoknak 
és a b-agonistáknak az állattenyésztésben történő 
felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint 
a 81/602/EGK, a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 3., 4., 5. és 7. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, a megyei kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága, a járási 
állat-egészségügyi hivatal  
és a falugazdász”

 3.  A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. számú melléklet harmadik oszlop
a) 11. sorában a  „talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe a  „talajvédelmi igazgatósága, a  járási 

állat-egészségügyi hivatal és a falugazdász” szöveg,
b) 12–15. sorában az „állategészségügyi igazgatósága” szövegrész helyébe az „állategészségügyi igazgatósága, 

a járási állat-egészségügyi hivatal és a falugazdász” szöveg
lép.

 4.  A  322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklet harmadik oszlop 16–18. sorában az  „állategészségügyi 
igazgatósága” szövegrész helyébe az  „állategészségügyi igazgatósága, a  járási állat-egészségügyi hivatal és 
a falugazdász” szöveg lép.

A Kormány 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer 
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” 
című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című) projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben felsorolt 
projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
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2. §  Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  döntést 30 napon belül meg kell hozni, 
a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  általa hozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit – a 2. § kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

A B C D

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Érintett település neve:

2.
KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-002

A fővárosi hulladékgazdálkodási 
rendszer környezetbarát 
technológiáinak bővítése, 
a hulladékfeldolgozás és 
újrahasznosítás arányának növelése

Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest

3.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0005

Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
a Körös-szögi Kistérségben

Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulása

Szarvas, 
Gyomaendrőd, 
Kondoros, 
Csabacsüd, Kardos

2. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
eljárások:
1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
2. természetvédelmi hatósági eljárások,
3. területrendezési hatósági eljárások,
4. általános építésügyi hatósági eljárások,
5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6. útügyi hatósági eljárások,
7. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
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8. hírközlési hatósági eljárások,
9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. erdővédelmi hatósági eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. vízügyi hatósági eljárások,
továbbá az  1–18.  pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló 
hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1309/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
megállapodás tárgyalásával kapcsolatos teendőkről

A Kormány
 1. felhívja a  feladatkörében érintett minisztereket, hogy a  külügyminiszter koordinációja mellett a  feladat- és 

hatáskörükbe tartozó szakterületekre vonatkozóan készítsék el azokat a vizsgálatokat, amelyek az Európai Unió és 
az  Amerikai Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás magyar gazdaságra gyakorolt várható 
hatásait elemzik;

Felelős: külügyminiszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. október 31.

 2. felhívja a külügyminisztert, hogy
a) az 1. pontban előírt vizsgálatok eredményéről készítsen összefoglaló jelentést a Kormány részére,

Felelős: külügyminiszter
Határidő: 2013. november 30.

b) az  Európai Unió és az  Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalások fontosabb fejleményeiről 
– az előrehaladás függvényében és attól függő gyakorisággal – adjon tájékoztatást a Kormány részére.
Felelős: külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növelésére javasolt lépésekről

A Kormány
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások 

hitelezésének támogatása keretében:
a) a hitelintézetek által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós 

támogatás önerő- és előfinanszírozására nyújtott új hitelek és hitelkiváltások (ide nem értve a  Széchenyi 
Kártya Program egyes konstrukcióit) kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
és az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezességi díjakhoz évente, a  teljes hitelösszeg 
legfeljebb 0,75%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról gondoskodjék. A  garanciadíj-
támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a KKV-k által fizetett 
éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,5%-át,

b) a hitelintézetek által 2013. június 15-től – a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti 
ügyletek kivételével – az  egyéb ügyletkörbe tartozó új hitelek kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére 
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a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető 
kezesség hitelösszegre vetített díjakhoz évente, a hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő mértékű támogatás 
biztosításáról gondoskodjék,

c) a b)  pontban meghatározott díjtámogatás mértéke vonatkozik a  2013. június 15-től kibocsátott új 
bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, 
továbbá legfeljebb egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő kötelezettségekre a  Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezességekre is,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben az 1. pontban foglaltakat – ideértve a szükséges jogszabály-módosításokat is – dolgozza ki,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter és vidékfejlesztési miniszter a nemzetgazdasági miniszter 
bevonásával

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  vidékfejlesztési miniszter 

bevonásával, az  államháztartási szabályokkal összhangban készítse el a  garanciadíj-támogatás rendszere 
módosításából eredően 2013. évre szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, és azt nyújtsa be 
a Kormánynak,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési miniszter 
bevonásával

Határidő: 2013. július 31.
 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a  garanciadíj-támogatás rendszere 

módosításából eredően szükséges költségvetési források a  2014. és 2017. közötti időszakban beépüljenek 
a Magyarország központi költségvetéseiről szóló törvények tervezeteibe.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2014–2017. évi központi költségvetéseinek tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1311/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0 azonosító számú („szennyvízelvezetés és tisztítás” című) konstrukció egyes egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási összegű, támogatási szerződéssel már rendelkező projektjeinek többlettámogatási 
igényének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosító számú, „Mezőfalva, Barcs, Nagyvenyim és Kisapostag 
szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt 
támogatásának legfeljebb nettó 294 266 635 Ft-tal,

b) a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0033 azonosító számú, „Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása” 
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának legfeljebb nettó 
110 206 075 Ft-tal, és

c) a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú, „Hajdúböszörmény III. ütem és Bodaszőlő II. ütem 
szennyvízcsatornázása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának 
legfeljebb nettó 196 669 949 Ft-tal

történő növelését,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1311/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Projektgazda

A projekt 

összköltsége 

(nettó Ft)

Eredeti 

támogatási összeg 

(nettó Ft)

Többlettámogatás 

(nettó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási 

összege (nettó Ft)

A projekt 

támogatási 

intenzitása

A projekt célja

KEOP- 
1.2.0/2F/09-
2010-0042

Mezőfalva, Barcs, 
Nagyvenyim 

és Kisapostag 
szennyvízcsatorna-

hálózatának bővítése

Mezőfalva és térsége 
Szennyvízberuházó 

Önkormányzati 
Társulás

2 333 020 000 1 854 476 444 294 266 635 2 148 743 079 92,10%

A dunaújvárosi 
szennyvízelvezetési 

agglomeráció 
szennyvízelvezetési 

és tisztítási 
derogációs 

feladatainak 
teljesítése

KEOP- 
1.2.0/2F/09-
2010-0033

Vasvár agglomeráció 
szennyvízelvezetése és 

tisztítása

Vasvár Város 
Önkormányzata

1 328 927 973 1 120 336 018 110 206 075 1 230 542 093 92,60%

A vasvári 
szennyvízelvezetési 

agglomeráció 
szennyvízelvezetési 

és tisztítási 
derogációs 

feladatainak 
teljesítése

KEOP- 
1.2.0/2F/09-
2009-0012

Hajdúböszörmény 
III. ütem és 

Bodaszőlő II. ütem 
szennyvízcsatornázása

Hajdúböszörmény 
Város 

Önkormányzata
3 827 042 542 3 292 182 087 196 669 949 3 488 852 036 91,16%

A hajdúböszörményi 
szennyvízelvezetési 

agglomeráció 
szennyvízelvezetési 

és tisztítási 
derogációs 

feladatainak 
teljesítése
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A Kormány 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, 
az Észak-Magyarországi Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akcióterveinek turisztikai prioritásokat érintő módosításáról és egyes kiemelt projektek akciótervi 
nevesítéséről, támogatásuk emeléséről

A Kormány
 1. megállapítja a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, 

az  Észak-Magyarországi Operatív Program és a  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akcióterveinek 2. prioritását az 1–5. melléklet szerint,

 2. jóváhagyja a 6. mellékletben szereplő, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektet,
 3. a 6. mellékletben meghatározott turisztikai projektötletre vonatkozóan

a) elfogadja annak kiemelt projektként történő nevesítését az ott szereplő maximális elszámolható közkiadással,
b) hozzájárul, hogy annak támogatási szerződését – a  projektötlet 2013. június 30-ig történő részletes 

kidolgozását, projektjavaslatként a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtását és annak 
értékelését követően – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága megkösse,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a részletes projektjavaslat értékelését követően meghatározott támogathatósági feltételek 

teljesítését követő 30 napon belül
 4. a 7. mellékletben szereplő táblázat 1–3. sorában rögzített kiemelt projektekre vonatkozóan

a) jóváhagyja azok elszámolható közkiadásának emelését,
b) hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága nevében eljáró Közreműködő Szervezetek a támogatási szerződéseket a 7. mellékletnek megfelelő 
módon, az  ott meghatározott Kedvezményezettekkel, a  támogathatósági feltételek teljesítését követően 
megkössék,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. június 30.

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési miniszter útján a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy a  Dél-Dunántúli 
Operatív Program részeként az  Ős-Dráva Programhoz kapcsolódóan megvalósuló, turisztikai kerékpárút és 
szolgáltatásainak kiépítését célzó turisztikai projektre 400  000  000  Ft elszámolható közkiadás keretösszeggel 
biztosítson kiemelt projekt felhívást,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. június 30.

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési miniszter útján a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy a  Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program részeként megvalósuló, a  régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, 
valamint a  természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése című konstrukción „Kerékpáros 
turisztikai attrakció fejlesztése a Fertő-tó térségében” címmel 450 000 000 Ft elszámolható közkiadás keretösszeggel 
biztosítson pályázati felhívást,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. június 30.

 7. visszavonja a  regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes 
prioritásai keretének növeléséről szóló 1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 2., 3., 4., 5., 8. mellékletének az akcióterv 
2. prioritására vonatkozó részeit.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
13,93 8,22 2,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
22,27 0,62 11,51 10,33 0,00

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés 10,775 6,667 2,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz 
kapcsolódó szálláshelyek 
minőségi és mennyiségi 
fejlesztése

3,00 0,949 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3 Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,15 0,60 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

13,925 8,216 2,000

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció célja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Konstrukció 
kódja

Összesen
46,74

2. Prioritás öszesen

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, 
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség 
megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen
24,14

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)
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2. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,36 21,32 0,40

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
23,99 0,40 8,98 13,70 0,00 47,07

2011 2012 2013

2.1.1. Komplex turisztikai termékcsomagok 
kialakítása 1,00 17,04 0,40

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 0,00 3,59 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Turizmusban érintett szereplők 
együttműködésének ösztönzése 0,36 0,69 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

1,36 21,32 0,40

2.

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 

Prioritás tartalma

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve 
a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.

2. Prioritás összesen

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció neve

Összesen
Indikatív forrásallokáció

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció

23,08

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja
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3. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,04 29,77 0,10

              Tartalék: 0 Mrd Ft
       ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
26,39 0,78 23,22 7,92 0,00

2011 2012 2013

2.1.1.
Versenyképes turisztikai 

termék- és 
attrakciófejlesztés

2,00 24,45 0,102

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2.
Szálláshelyek és 

szolgáltatások minőségi 
fejlesztése

0,00 4,62 0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből 
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő 
képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Desztináció-menedzsment 
fejlesztés 0,04 0,71 0

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

2,04 29,77 0,10

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen
31,92

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

2. Prioritás összesen

58,31

A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és rendezvényturizmushoz 
kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését, 
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Összesen

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Konstrukció neve
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(MrdFt) Konstrukció célja
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4. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,98 25,29 0,88

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
                    

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
31,23 0,97 21,41 8,12 0,00 61,72

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- 
és attrakciófejlesztés 3,76 20,13 0,88

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.2.1. Szálláshelyek és szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 0,00 4,74 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,22 0,42 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

3,98 25,29 0,88

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati 
együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének 
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

Indikatív forrásallokáció
Összesen

Konstrukció 
kódja

30,15

Indikatív forrásallokáció

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

2.
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

2. Prioritás öszesen

Konstrukció célja
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5. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,47 9,33 0,92

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
21,31 3,48 6,49 6,68 0,00 37,95

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális 
örökségének fenntartható 

hasznosítása, valamint a természeti 
értékeken alapuló aktív turisztikai 

programok fejlesztése

4,62 9,33 0,92 Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, 
valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.2.1. Szálláshelyek bővítése és 
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

2.3.1.
Helyi, térségi desztináció 

menedzsment szervezetek 
létrehozása, fejlesztése  

0,85 0,00 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése.
Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

5,47 9,33 0,92

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2. Prioritás összesen

A konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű 
fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző 
ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

Konstrukció kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen
15,72

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
Konstrukció neve
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6. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében nevesítésre kerülő kiemelt projekt

Projektazonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Akciótervi 

nevesítés 

elszámolható 

közkiadás összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

DAOP-2.1.1/G- 
11-k1-2012-0006

Kalocsa Szíve 
Program

Kalocsa Város 
Önkormányzata 
(Konzorciumban 
az Incrementum 
Érseki Vagyonkezelő 
Központ és Kalocsai 
Vagyonhasznosítási 
és Könyvvezető Kft. 
közreműködésével)

1 999 933 400

A beruházás révén nemzetközi attrakciót 
jelentő komplex termék jön létre Kalocsa 
belvárosában. A projekt sajátossága, 
hogy a projektelemek egy helyszínen 
valósulnak meg, mégis témájukban 
(pl. egyházi, modern és népművészet), 
sajátosságaikban, vonzott célcsoportban 
némileg eltérnek. A felújított és turisztikai 
hasznosítás alá vont épületek komoly 
turisztikai programkínálatot jelentenek, 
ami által tartalmas, élmény-dús kalocsai 
tartózkodás vár az ide látogatókra. 
A projekt Kalocsa történelmi belvárosában 
valósul meg az alábbi helyszíneken, illetve 
épületekben: Érsekkert, Katona István 
Kanonoki Palota, Asztrik tér, Érsekkert 
utca, Szentháromság tér, Szent István 
király utca, Kálvária, Schöffer Múzeum és 
Schöffer torony, Kalocsai Népművészeti 
Ház (Tájház).

Az akciótervi nevesítést követő 
projektfejlesztés feltételei:
1. Szükséges további attrakciók, 
vagy programok létrehozása, 
kialakítása, ami hozzájárul 
a tervezett látogatószám 
eléréséhez.
2. A projekt részletes 
kidolgozásába szükséges 
turisztikai szakember bevonása.
3. Pontosítani szükséges, hogy 
releváns-e az azbesztmentesítés 
a fejlesztéssel érintett területeken, 
amennyiben igen, úgy teljes 
körű azbesztmentesítés vállalása 
szükséges.
4. Szükséges a tematikus 
játszóparkban létrehozni 
tervezett innovatív és interaktív 
elemek részletes ismertetése.
5. Szükséges a projekt pénzügyi 
fenntarthatóságának részletesebb 
alátámasztása.
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7. melléklet az 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

Az 1347/2012 (IX. 7.) Korm. határozatban nevesített egyes projektek támogatásának emelése

Projektazonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve
Projekt rövid bemutatása

Támogatási 

szerződésben 

jelenleg szereplő 

elszámolható 

közkiadás (Ft)

A költségnövekmény 

elfogadásával 

a támogatási 

szerződés 

módosításában 

szerepeltethető 

elszámolható 

közkiadás (Ft)

A költségnövekmény 

összege (Ft)
Támogathatóság feltételei

1.
ÉAOP-2.1.1/E-12- 

k2-2012-0007

Tisza-tó és Hortobágy 

közötti kerékpárút 

kiépítése, komplex 

kerékpáros turisztikai 

fejlesztés megvalósítása, 

a Tisza-tó kerékpáros 

körgyűrű Észak-

Alföldi szakaszának 

megvalósítása.

Tisza-Tavi Turizmus 

Fejlesztő Egyesület 

(Konzorcium 

alakítása szükséges 

a NIF Zrt. 

részvételével)

A Tisza-tó kerékpáros 

körgyűrű ezen része a Tisza-tó 

és a Hortobágy közötti fizikai 

kapcsolatot biztosítja úgy, 

hogy a kerékpárokkal érkezett 

turisták elvárt igényei 

kiszolgálásra kerülnek. A két 

desztinációt összekötő 

attrakció mindkét célterület 

kínálatát erősíti.  

4,5 km kerékpárút 

megépítése tervezett, 

amelynek a Tisza-hídon való 

átvezetése is szükséges, 

valamint kerékpárkölcsönző 

és szerviz, megfigyelőtorony 

és esőbeálló is kialakításra 

kerül.

696 156 465 798 156 465 102 000 000

1. Konzorciumi szerződés megkötése a támogatásra 

jogosult partnerekkel az állami tulajdont érintő 

fejlesztésekre tekintettel, hivatkozva az 1988. évi  

I. törvényre.

2. Műszaki tartalom és ahhoz kapcsolódó tételes 

költségvetés konzorciumi partnereknek megfelelő 

megbontása: a konzorciumi megállapodásnak 

megfelelően szükséges a projektdokumentációt és 

annak költségvetését átdolgozni, és a konzorciumi 

tagokra külön költségvetést készíteni.

3. Az új projektelemre indikátor vállalása kötelező.

4. Szükséges továbbá a támogatási szerződés 

valamennyi kötelező mellékletét benyújtani, és 

a támogatási szerződést 2013. június 30-ig aláírni.
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2.
ÉMOP-2.1.1/

A-12-k2-2012-0003

Poroszló és Tisza-

folyó hídja közötti 

kerékpárút kiépítése, 

komplex kerékpáros 

turisztikai fejlesztés 

megvalósítása, a Tisza-tó 

kerékpáros körgyűrű 

Észak-Magyarországi 

szakaszának 

megvalósítása

Tisza-Tavi Turizmus 

Fejlesztő Egyesület 

(Konzorcium 

alakítása szükséges 

a NIF Zrt. 

részvételével)

A Tisza-tó kerékpáros 

körgyűrű észak-

magyarországi részének 

további fejlesztése a cél, 

a Poroszló és a Tisza-híd 

északi hídfője közötti szakasz, 

ill. a Tisza-hídon átvezető 

szakasz megépítése.  

4,5 km aszfaltozott kerékpárút 

megépítése tervezett, amely 

3 hídon is átvezetésre kerül, 

továbbá megfigyelőtorony és 

esőbeálló is kialakításra kerül.

528 165 184 1 008 391 729 480 226 545

1. Konzorciumi szerződés megkötése a támogatásra 

jogosult partnerekkel az állami tulajdont érintő 

fejlesztésekre tekintettel, hivatkozva az 1988. évi  

I. törvényre.

2. Műszaki tartalom és ahhoz kapcsolódó tételes 

költségvetés konzorciumi partnereknek megfelelő 

megbontása: a konzorciumi megállapodásnak 

megfelelően szükséges a projektdokumentációt és 

annak költségvetését átdolgozni, és a konzorciumi 

tagokra külön költségvetést készíteni.

3. Szükséges az Eger-patak felett létesülő híd 

költségvetésének a vonatkozó felhívásnak 

megfelelő módon való alátámasztása.

4. Szükséges továbbá a támogatási szerződés 

valamennyi kötelező mellékletét benyújtani, és 

a támogatási szerződést 2013. június 30-ig aláírni.

3.
ÉMOP-2.1.1/A- 

12-k2-2012-0002

Az Országos Kéktúra  

(OKT) Észak-

Magyarországi Régiót 

érintő gyalogos és 

kerékpáros úthálózata, 

valamint a kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése, 

a regionális túraútvonalak 

téradat alapú felmérése 

és nyilvántartási 

rendszerének kialakítása

Magyar 

Természetjáró 

Szövetség

Az Országos Kéktúra Észak-

magyarországi Régiót érintő 

gyalogos útvonalának 

fejlesztése a cél, 485 km 

kijelölt gyalogút felújításával, 

információs táblák 

kihelyezésével és szolgáltatási 

pontok létrehozásával. 

Az Országos Kéktúra Észak-

magyarországi Régiót érintő 

gyalogos útvonalának 

fejlesztése a cél, 485 km 

kijelölt gyalogút felújításával, 

információs táblák 

kihelyezésével és szolgáltatási 

pontok létrehozásával. 

A projekt részeként tervezik 

a támogatás emelés 

után a galyatetői kilátó 

átépítését, és egy egyedülálló 

funkcionalitással rendelkező 

túracentrum megépítését is.

470 171 207 873 694 171 403 522 964

1. Az új projektelem támogatási szerződésbe 

emeléséhez szükséges a támogatási 

szerződés valamennyi érintett részének, így 

a Megvalósíthatósági Tanulmány (CBA), műszaki 

tervek, tételes költségvetés, stb. kidolgozása és 

benyújtása.

2. Szükséges a galyatetői túracentrum és 

menedékház költségvetésének a vonatkozó 

felhívásnak megfelelő módon való alátámasztása. 

A piaci árnak való megfelelést és a felhívás szerinti 

támogathatósági feltételeket és a megfelelő 

támogatási intenzitás érvényesülését külön 

vizsgálni szükséges.

3. A támogatás emelésével áttervezésre kerülő 

költségvetés tekintetében a vonatkozó felhívás 

szerinti belső arányok tartása továbbra is elvárás, 

csakúgy, mint a támogatható tevékenységek 

tekintetében meghatározott kritériumok 

(szálláshelyek létesítése, fejlesztése nem 

támogatható).

4. Szükséges továbbá a támogatási szerződés 

valamennyi, a módosítás által érintett kötelező 

mellékletét benyújtani, és a támogatási szerződés 

módosítását 2013. június 30-ig aláírni.
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