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Törvények

2013. évi CXXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról*
Az Országgyűlés abból a célból, hogy
– a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség
korösszetétele javuljon,
– a mezőgazdálkodás és az agrárszolgáltatások feltételeinek kedvezőbbé válása a korábbinál érzékelhetőbben járuljon hozzá
a falvak jövedelemtermelő képességének erősödéséhez,
– a mezőgazdaságban termelt jövedelmeknek a vidékfejlesztési célok szolgálatában történő felhasználása lehetőleg
a keletkezésük helyén segíthesse elő a foglalkoztatás bővülését,
– az agrártársadalom a vidéki családi közösségek termelési közösségként történő megszerveződése és a helyi vállalkozások
gyarapodása révén tovább erősödjön,
– a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil működése és további
fejlődésük biztosított legyen,
– a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás bővüljön,
– a földművesek részére az önfoglalkoztatás a korábbinál tágabb keretekben kínáljon valódi alternatívát – többek között – a helyi
élelmiszer-kereskedelem lehetőségeinek bővülésével, valamint a saját munkavégzésen alapuló és azt kiegészítő tevékenységek
folytatásához, mint például a falusi vendéglátás, a kedvezőbb feltételek megteremtésével,
– fokozottabban előtérbe kerülhessenek a fenntartható földhasználattal való gazdálkodás feltételei, a termelés természeti
feltételeinek (talaj, víz, élőhelyi közösségek) és a kultúrtáj védelmének szempontjai,
– a mező-és erdőgazdasági föld forgalma és a mező- és erdőgazdasági föld, mint a jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka,
a kialakuló új üzemi szervezetek működését hatékonyan elősegíthesse,
– élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre,
– a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan
mezőgazdasági termelést folytathasson,
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A törvény tárgya
1. §

(1) Ez a törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) tulajdonjogának megszerzésére,
a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára, továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzésére, és a helyi
földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Külön törvény a mezőgazdasági üzemek tulajdoni-, és használati viszonyainak sajátosságaira tekintettel,
az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthat a föld és a hozzátartozó mezőgazdasági felszerelés
tulajdonjogának, használatának üzemi hasznosítás céljából történő megszerzésére.
(3) Külön törvény az integrált mezőgazdasági termelésszervezést végző szervezetek működési sajátosságaira
tekintettel, az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthat a föld használatának az integrált
termelésszervezésben való hasznosítás céljából történő megszerzésére.

2. §

(1) E törvény hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre.
(2) A védett természeti területnek minősülő földre e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási
célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földre (a továbbiakban együtt: erdőnek minősülő föld) e törvény
rendelkezéseit az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, továbbá az erdőbirtokossági
társulatról szóló törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(4) A Nemzeti Földalapba tartozó föld tekintetében e törvény rendelkezéseit a Nemzeti Földalapról szóló törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
3. §

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a földművesre vonatkozó rendelkezéseket a pályakezdő gazdálkodóra is
alkalmazni kell.

4. §		
Ha a tanyának nem minősülő földrészleten belül az 5. § 17. pontjában meghatározott művelési ágban nyilvántartott
alrészlet van, annak területnagyságától függetlenül – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a teljes
földrészletre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
5. §		
E törvény alkalmazásában
1.
állattartó telep: a Magyarország területén, egy vagy több földrészleten, illetve földrészleten belül alrészletként
elhelyezkedő, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt,
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó
helyként vagy tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek
és kiszolgáló létesítmények, és a hozzájuk tartozó gazdasági felszerelés együttese, ideértve az állattartó
létesítményekkel egy technológiai egységben működő körbekerített legelőket és kifutókat, továbbá
a trágyatárolásra és a méhcsaládok elhelyezésére használt területeket;
2.
belföldi természetes személy: a magyar állampolgár;
3.
birtok: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló
valamennyi föld;
4.
családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett
mezőgazdasági üzem;
5.
családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy;
6.
fiatal földműves: az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában
elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
7.
földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár,
aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a)
mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját
kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még
nem hasznosulhatott, vagy
b)
a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági
termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-,
erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;
8.
gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, továbbá annak olyan házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke,
unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője,
testvére, ahol a gyermeken az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell;
9.
helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen
van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező
föld fekszik;
10.
helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos
az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel;
11.
helybeli illetőségű: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek
mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén
a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik;
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12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
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helybeli illetőségű szomszéd: az a helybeli illetőségű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezet, amelynek a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos a haszonbérleti szerződés
tárgyát képező földdel;
közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmányelőállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás
a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék
hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek
közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás,valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó
termelési tényezők hasznosítása, értékesítése;
külföldi természetes személy: a nem tagállami állampolgár;
külföldi jogi személy: a nem tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet;
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan
földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas,
erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként
nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként
nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve;
mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat,
haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel
vegyes gazdálkodás;
mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a)
amelynek
aa)
alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő
tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
ab)
éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági
tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac)
legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági
tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági
viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy
a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal
rendelkezik, vagy
b)
amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;
mezőgazdasági üzem: az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők (föld, mezőgazdasági
felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége, amely a gazdasági összetartozás révén
gazdálkodási alapegység is;
mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve
használatában álló, a mező- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység
és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy
a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél
bejelentett helyéül szolgál;
pályakezdő gazdálkodó: az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár,
aki
a)
a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában
Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,
b)
nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá
eső államban fekvő föld tulajdonjogával,
c)
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti
szakirányú képzettséggel rendelkezik, és
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d)
23.

24.

25.

26.

27.

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél pályakezdő mezőgazdasági termelőként
nyilvántartásba vételre kerül;
szomszédos föld: az olyan föld, amely – a település közigazgatási határától függetlenül – a jogügylet
tárgyát képező földdel közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna
közbeékelődésével közvetve érintkezik;
tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá
eső állam állampolgára, ide nem értve a belföldi természetes személyt;
tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett
növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás
céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet,
amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel;
újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a)
amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b)
amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá
eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c)
amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági
tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához
kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv
által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d)
a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán
keletkezett;
ültetvény: 500 m2-nél nagyobb területű bogyós gyümölccsel, valamint az 1500 m2-nél nagyobb területű
szőlővel, gyümölcsössel betelepített földrészlet, illetve alrészlet.

II. FEJEZET
A FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE
3. Általános szabályok
6. §

(1) A föld tulajdonjogát az e törvényben meghatározott módon, és mértékben, az e törvényben meghatározott
természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt:
jogi személy) szerezheti meg.
(2) E törvény hatálya a föld tulajdonjogának – ide értve az aranykorona (a továbbiakban: AK) értékben kifejezett,
hatósági földkiadási eljárás útján kijelölésre váró részarány-tulajdont is – bármilyen jogcímen, illetve módon történő
megszerzésére kiterjed, ide nem értve a törvényes örökléssel, a kisajátítással és a kárpótlási célú árverés útján
történő tulajdonszerzést.

7. §

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási
szerv hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi
feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve
jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a föld tulajdonjogának átruházásnak nem minősülő módon történő
megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges.

8. §		
A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan
papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
biztonsági kellékekkel rendelkezik.
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9. §
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(1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:
a)
külföldi természetes személy;
b)
az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve;
c)
az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy.
(2) A különválással, kiválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezeti formaváltozással (szervezeti
átalakulás) létrejött jogi személy – ide nem értve a bevett egyházat, vagy annak belső egyházi jogi személyét –
a jogelődje által a termőföldről szóló törvény szerint, vagy a termőföldről szóló törvény hatálybalépését megelőzően
megszerezett tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg.

4. A tulajdonszerzési jogosultság
10. §

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár
szerezheti meg.
(2) A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár – a (3) bekezdésben
meghatározott személyek kivételével – akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld
területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy
vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékének megállapításánál a területnagyság
mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is
be kell számítani.

11. §

(1) A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát – a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott
földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása
érdekében – az állam, valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben
meghatározott esetekben és feltételekkel.
(2) A föld tulajdonjogát
a)
a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási
szerződés alapján, valamint végintézkedéssel,
b)
jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt korlátozásokkal és
időtartamra,
c)
a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára
szerezheti meg.

12. §

(1) A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának
kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és
a)
a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló
földrészletével azonos településen fekszik, vagy
b)
a cserepartnerek
ba)
egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb)
egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási
határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.
(2) A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi
személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

13. §

(1) A tulajdonszerzési jogosultság feltétele – ide nem értve a 10. § (3) bekezdésében, a 11. §-ban, és a 17. §-ban
foglalt eseteket –, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt
maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet
a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – más célra
nem hasznosítja.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél
a)
a föld használatát
aa)
földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
ab)
a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában
álló mezőgazdasági termelőszervezet
javára engedi át;
b)
társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
c)
vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére.
(3) A föld más célra hasznosítható a következő célokból:
a)
talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása;
b)
öntözéshez szükséges létesítmény megvalósítása;
c)
öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése;
d)
tájgazdálkodási célú vízpótló csatorna és víztározó létesítése;
e)
védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által jogszabályban, vagy e szerv
alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló
természetvédelmi célú feladatok ellátása;
f)
mezőgazdasági termeléshez, erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület létesítése;
g)
lakóépület létesítése;
h)
a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kialakítása.
(4) Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző
félnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony
a)
időtartamát nem hosszabbítja meg, és
b)
megszűnését követő időre az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeket vállalja.
14. §

(1) A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben,
illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs
a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos
jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (a továbbiakban együtt: földhasználati díjtartozás).
(2) A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem
állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

15. §		
A pályakezdő gazdálkodónak a 13. és 14. §-ban meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a)
a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként
életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld helye szerinti
településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
b)
mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

5. A földtulajdon, illetve a birtokban tartható összes föld megengedett mértéke
16. §

(1) A földműves, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott személy a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában
és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg
(földszerzési maximum).
(2) A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével –
a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig
szerezheti meg (birtokmaximum).
(3) Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében
– a földről szóló törvényben meghatározottak szerint – a birtokmaximum mértéke – a (2) bekezdésben
meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum).
(4) A részarány-tulajdon megszerzése esetében az (1) bekezdésben foglalt földszerzési maximumot azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a szerző fél tulajdonában és haszonélvezetében álló földterület hektárban kifejezett
térmértéke mennyiségének hússzorosa, valamint a már tulajdonában álló és megszerzésre kerülő részaránytulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének együttes összege legfeljebb 6000 lehet.
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(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál
a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet)
területnagyságát is be kell számítani.
(6) A föld kényszerhasznosítójaként kijelölt személy vagy szervezet esetében a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
birtokmaximum mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az általa kényszerhasznosítással
hasznosított föld területnagyságát.
(7) A 11. §-ban meghatározott jogi személyekre és a 40. § (3) bekezdésében meghatározott intézményre az
(1)–(4) bekezdésben megállapított korlátozások nem terjednek ki.
17. §		
A 2014. május 1-jén meglévő
a)
föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
b)
földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő
mértékű, illetve
c)
földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő
föld területnagyságával a 16. § (1) bekezdésében meghatározott földszerzési maximum túlléphető.

6. Az elővásárlásra jogosultak sorrendje, és az elővásárlási jog gyakorlása
18. §

(1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:
a)
az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek
érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében;
b)
a földet használó olyan földművest,
ba)
aki helyben lakó szomszédnak minősül,
bb)
aki helyben lakónak minősül, vagy
bc)
akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van;
c)
az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
d)
az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
e)
az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon
a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra
van.
(2) Az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott földművest – az elővásárlásra jogosultak sorrendjében – megelőzi
a)
a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén
az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását megelőzően legalább
1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a célja az állattartáshoz szükséges takarmányelőállítás biztosítása;
b)
a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a földműves, aki
számára a tulajdonszerzés célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása
és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása.
(3) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának harmadik személy javára történő
eladása esetében az (1) bekezdés b)–e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott földműveseket
– az elővásárlásra jogosultak sorrendjében – megelőzi a földműves tulajdonostárs.
(4) Az (1) bekezdés c)–e) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jogosulti csoportokon belül
az elővásárlásra jogosultak sorrendje a következő
a)
a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja,
b)
fiatal földműves,
c)
pályakezdő gazdálkodó.

19. §

(1) Az államot megillető elővásárlási jogot a földalapkezelő szerv gyakorolja.
(2) A 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti földet használó földműves alatt azt a földművest kell érteni, aki legalább 3 éve
használja a földet, ideértve azt is, akit a 65. § szerint a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki.
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(3) Az olyan föld eladása esetén, amely a 18. § (2) bekezdésben meghatározott művelési ágak mellett az ingatlannyilvántartásban más művelési ágban is nyilván van tartva, a 18. § (2) bekezdése szerinti elővásárlásra jog abban
az esetben áll fenn, ha a 18. § (2) bekezdésében meghatározott művelési ágak valamelyikének, vagy mindegyikének
a területnagysága meghaladja a más művelési ágú területnek vagy területeknek a nagyságát.
(4) Az állattartó telep működtetését igazolni kell. Az igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítványt az üzemeltető
kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki. A hatósági bizonyítványban a tényleges állattartást és
a nyilvántartás szerinti állatlétszámot is igazolni kell.
(5) Több föld egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak, vagy egy
mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.
20. §		
E törvény szerinti elővásárlási jog nem áll fenn
a)
a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,
b)
a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel,
c)
a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával
megvalósuló adás-vétel,
d)
a 11. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célból történő adás-vétel
esetén.
21. §

(1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt
szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától
számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló
elővásárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen,
és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adás-vételi szerződésnek
a vevő részéről tartalmaznia kell a 13–15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban
előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adás-vételi szerződéshez csatolni kell.
(2) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve
közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) esetében a közös önkormányzati hivatal
hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel
történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési
címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.
(3) A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül
tehet az adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra
jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át.
A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében
eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult
az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.
(4) A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az elővásárlásra jogosult – ide nem értve
a földalapkezelő szervezetet – személyazonosságát ellenőrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes
személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá
az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű
aláírásának ismeri el. Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól
származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha a jegyző azt állapítja
meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat
átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti.
(5) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó
jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen
alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik
ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 13–15. §-ban foglalt
esetekben az ott előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak
megfelelően a jognyilatkozathoz csatolni kell. Az elfogadó jognyilatkozathoz – az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározottak szerint – csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is.
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározottakon túl a 18. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott elővásárlásra
jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 18. § (2) bekezdés a), illetve
b) pontjában meghatározott célból gyakorolják az elővásárlási jogukat.
(7) Az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása esetén az (5) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, miszerint a földalapkezelő szervezet a 18. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott mely célból gyakorolja az elővásárlási jogot. Ha a földalapkezelő szervezet
valamely földbirtok-politikai irányelv érvényesítése céljából, vagy közérdekű cél megvalósítása érdekében tesz
elfogadó jognyilatkozatot, meg kell jelölnie a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti mely földbirtok-politikai
irányelv, illetve milyen közérdekű cél megvalósítása érdekében gyakorolja az állam nevében az elővásárlási jogot.
(8) Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn belül tesz meg, és
a jognyilatkozatában az adás-vételi szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.
(9) A (3)–(7) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az elővásárlási jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni, mintha
az elővásárlási jogát az arra jogosult nem gyakorolta volna.
22. §

(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve a 21. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi
szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi
a)
az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy
b)
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra
jogosult az elfogadó jognyilatkozatának az eladóval történt közlése napján lép be. Több elővásárlásra jogosult
elfogadó jognyilatkozata esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe a sorrendben előrébb álló
elővásárlásra jogosult, több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti
elővásárlásra jogosult lép.

7. Az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyása
23. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adás-vételi szerződést
és az elfogadó jognyilatkozatokat először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi és
hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági
igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés
jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy
a)
az adás-vételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis
szerződésnek minősül,
b)
az adás-vételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13–15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok
önállóan, a 13–15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy
c)
az elfogadó jognyilatkozat
ca)
az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,
cb)
nem az elővásárlásra jogosulttól származik,
cc)
az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási jogosultság
jogalapja, vagy az, hogy az elővásárlási jog mely törvényen alapul, illetve az elővásárlási jog nem
a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy
cd)
az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem tartalmazza az elővásárlásra jogosultnak
a 13–15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13–15. §-ban előírt alakszerűségi
előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az okiratok beérkezésétől számított
15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által
megküldött okiratok alapján megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését.
(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási
szerv nem tagadja meg az adás-vételi szerződés jóváhagyását, és több elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó
jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével –
az elővásárlásra jogosultakat a törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít.
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(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít az elővásárlásra jogosultak rangsoráról szóló jegyzéket
(a továbbiakban: jegyzék), ha megállapítja, hogy a hirdetményi úton közölt adás-vételi szerződésre
a)
kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy
b)
a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan tartalmú, és ezáltal
egyik sem felel meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv a rendelkezésére álló okiratok
és az általa készített jegyzék másolatának megküldésével haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot
az állásfoglalásának beszerzése céljából.
(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi meg a helyi földbizottságot.
24. §

(1) A helyi földbizottság – a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított – 15 napon
belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges
állásfoglalását.
(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen
a következő szempontok szerint értékeli:
a)
az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;
b)
megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog
átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával,
illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;
c)
az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti,
az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor
valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult
ca)
alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott
kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb)
elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen
gyakorolhatja, vagy
cc)
indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
d)
az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra
jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.

25. §

(1) A helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos szempontok szerint, a jegyzékben
szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni.
(2) A 24. § (2) bekezdése szerinti értékelés során a helyi földbizottság több elővásásra jogosultat támogathat.
(3) Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik elővásásra jogosult esetében sem támogatja az adás-vételi
szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy az adás-vételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e
az adás-vételi szerződés jóváhagyását.

26. §		
Ha a helyi földbizottság a 24. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül az állásfoglalását nem
adja ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal – újabb 15 napos határidő kitűzésével – felhívja
az állásfoglalásának kiadására.
27. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv – a 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl – az adás-vételi
szerződés jóváhagyását megtagadja
a)
ha a helyi földbizottság
aa)
állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-vételi szerződés szerinti vevővel sem
támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását,
ab)
a 26. §-ban foglalt felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását;
b)
a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szervnek – az adás-vételi szerződés jóváhagyását támogató helyi földbizottsági
állásfoglalás ellenére – meg kell tagadnia az adás-vételi szerződés jóváhagyását, ha
a)
utóbb megállapítja, hogy a 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az adás-vételi szerződés
jóváhagyása megtagadásának lett volna helye, vagy
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b)

a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal, illetve az adás-vételi
szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy
ba)
a 24. § (2) bekezdésének a)–b) pontjában, valamint c) pont ca)–cb) alpontjában foglaltak alapján
a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut;
bb)
a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség
megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság – az adás-vételi szerződés közlését megelőző 5 éven belül
– jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki;
bc)
jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az adás-vételi szerződés jóváhagyását
támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – megtagadhatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását,
különösen, ha
a)
a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal, illetve az adás-vételi
szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy a 24. § (2) bekezdésének c) pont cc) alpontjában,
valamint a 24. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján a helyi földbizottság értékelésével ellenkező
következtetésre jut, vagy
b)
az adás-vétel ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne.
28. §		
A mezőgazdasági igazgatási szervre is irányadó a 25. § (1) bekezdésében foglalt előírás.
29. §

(1) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult javára hozhatna jóváhagyó
döntést, akkor ezen elővásárlásra jogosultak közül az eladó, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben
a mezőgazdasági igazgatási szerv választása szerinti jogosultat jelöli ki arra, hogy az adás-vételi szerződés szerinti
vevő helyébe lépjen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben – a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követő
naptól számított 8 napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv az eladót – a (3) bekezdésben foglalt
következményekre való figyelemfelhívással egyidejűleg – 15 napos határidővel felhívja a választási jogának
gyakorlására. Az eladónak teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia a nyilatkozatát arról, hogy a több,
azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak közül melyik jogosulttal kíván szerződni.
(3) Ha az eladó a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és e határidőn belül a határidő
– legfeljebb 15 nappal történő – meghosszabbítását sem kéri, a több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra
jogosultak közül – a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő naptól számított 5 napon belül –
a mezőgazdasági igazgatási szerv jelöli ki azt az elővásárlásra jogosultat, aki a vevő helyébe lép.

30. §

(1) Ha a 27. §-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyja az adás-vételi szerződést
a jegyzék szerinti sorrend alapján első helyen álló vagy a 29. § szerint kijelölt elővásárlásra jogosulttal, akkor
az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép be. A jóváhagyásról a mezőgazdasági
igazgatási szerv – a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követő naptól számított 15 napon
belül – önálló határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg az adás-vételi szerződést záradékkal látja el. Az adás-vételi
szerződést jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell:
a)
azt a tényt, hogy az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép;
b)
az a) pont szerinti elővásárlásra jogosult természetes személyazonosító adatait és az állampolgárságát;
c)
a jóváhagyásról szóló határozat számát;
d)
a mezőgazdasági igazgatási szerv részéről a jogosult aláírását;
e)
a záradékolás dátumát és a mezőgazdasági igazgatási szerv bélyegzőjét.
(2) Ha a 27. §-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv az eladó és a vevő között létrejött
adás-vételi szerződést a 23. § (4) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglalt esetek fennállása alapján jóváhagyja,
az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el, azzal, hogy záradék nem tartalmazza az (1) bekezdés a) és
b) pontjában foglaltakat.
(3) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 27. §-ban foglaltak alapján az adás-vételi szerződés jóváhagyását
megtagadja, erről a 27. §
a)
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt esetben a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját
követő naptól számított 8 napon;
b)
(1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben a 26. §-ban meghatározott 15 napos határidő
lejártát követő naptól számított 8 napon;
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c)

(2) bekezdésében meghatározott esetben a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követő
naptól számított 15 napon
belül döntést hoz.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1)–(3) bekezdésben meghatározott döntését közli az eladóval, az adás-vételi
szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az elővásárlásra jogosultakkal, akik az adás-vételi szerződésre elfogadó
jognyilatkozatot tettek, továbbá a helyi földbizottsággal. A helyi földbizottság a 23. § (5) és (6) bekezdés alapján
a részére megküldött okiratokat a döntés közlését követő 5 napon belül köteles a mezőgazdasági igazgatási
szervnek visszaküldeni.
(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a döntés bírósági felülvizsgálata
kezdeményezhető.

8. Hatósági jóváhagyása az adás-vételnek nem minősülő tulajdonjog átruházásról szóló szerződésnek
és az átruházásnak nem minősülő módon történő tulajdonszerzésnek
31. §		
A hatósági jóváhagyáshoz kötött, adás-vételnek nem minősülő tulajdonjog átruházásról szóló jogügylet, valamint
az átruházásnak nem minősülő módon történő tulajdonszerzés esetén a 23–30. § rendelkezéseit a 32–35. §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
32. §

(1) Az adás-vételnek nem minősülő, a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést (ezen alcímben
a továbbiakban: szerződés) – annak létrejöttétől számított 8 napon belül – a tulajdonjogot szerző félnek (csere
esetén a cserepartnerek valamelyikének) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás
céljából. A szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban az eladó alatt a tulajdonost, a vevő alatt a szerző felet kell
érteni.
(2) A szerződés jóváhagyása, illetve megtagadása során figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlási jogról,
az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatáról, a jegyzékről, a tulajdonos
választási jogáról, és az ezzel összefüggő, a mezőgazdasági igazgatási szerv általi kijelöléséről szóló rendelkezéseket.

33. §

(1) A föld tulajdonjogának elbirtoklással történő megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban az eladó alatt
a tulajdonost, a vevő alatt a szerző felet kell érteni.
(2) A föld tulajdonjogának elbirtoklással történő megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban figyelmen kívül kell
hagyni az elővásárlási jogról, az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatáról,
a jegyzékről, a tulajdonos választási jogáról, és az ezzel összefüggő, a mezőgazdasági igazgatási szerv általi
kijelöléséről szóló rendelkezéseket. Az eljárásban nem kell megkeresni a helyi földbizottságot az állásfoglalásának
beszerzése céljából.
(3) A föld tulajdonjogának a tulajdonos elismerésén alapuló elbirtoklással történő megszerzésének jóváhagyására
irányuló eljárásban a szerző félnek kell megkeresnie a mezőgazdasági igazgatási szervet a tulajdonszerzés
jóváhagyása céljából. A mezőgazdasági igazgatási szerv az elbirtoklás feltételeit (ide értve a szerzés e törvény
szerinti feltételeinek fennállását is) és azt vizsgálja, hogy az elbirtoklás nem eredményezi-e tulajdonszerzési
korlátozás megsértését vagy megkerülését, és az elbirtoklás feltételei a valóságnak megfelelően fennállnak, azokat
nem a tulajdonos, illetve a szerző fél, vagy mindkét fél erre irányuló szándékolt magatartása idézte elő.
(4) Ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz fordulnak, a szerző félnek
a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolását arról, hogy
a tulajdonszerzése e törvény szerinti feltételei fennállnak. Ez esetben a felek által benyújtott nyilatkozatok alapján
a mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy a szerző személy szerzőképessége fennáll-e, az elbirtoklás nem
eredményezi-e tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését, és az elbirtoklás feltételei a valóságnak
megfelelően fennállnak, azokat nem a tulajdonos, illetve a szerző fél vagy mindkét fél erre irányuló szándékolt
magatartása idézte elő. Az e bekezdés szerinti kérelem alapján meghozott döntéséről a mezőgazdasági igazgatási
szerv hatósági bizonyítványt állít ki.

34. §

(1) A föld tulajdonjogáról végintézkedéssel történő rendelkezés esetén – a hagyatéki eljárás keretében – a közjegyző
küldi meg a végintézkedést a föld tulajdonjogának megszerzését illetően jóváhagyás céljából a mezőgazdasági
igazgatási szervnek. A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzésének jóváhagyására irányuló
eljárásban az eladó alatt az örökhagyót, a vevő alatt az örököst kell érteni.
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(2) A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban figyelmen
kívül kell hagyni az elővásárlási jogról, az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra jogosult elfogadó
jognyilatkozatáról, a jegyzékről, a tulajdonos választási jogáról, és az ezzel összefüggő, a mezőgazdasági igazgatási
szerv általi kijelöléséről szóló rendelkezéseket. Az eljárásban nem kell megkeresni a helyi földbizottságot
az állásfoglalásának beszerzése céljából.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy az örökös szerzőképessége fennáll-e, és a végintézkedés
nem eredményezi-e tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését. A mezőgazdasági igazgatási
szerv a döntését közli a közjegyzővel is. Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára
a tulajdonszerzés jóváhagyását, a végrendelet ezen rendelkezését érvénytelennek kell tekinteni.
35. §

(1) A végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés vagy pályáztatás
útján (a továbbiakban együtt: árverés) történő föld tulajdonjog szerzés esetén a végrehajtó, a felszámoló, illetve
a pénzügyi gondnok megkeresésére az árverést a mezőgazdasági igazgatási szerv folytatja le az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint. A föld tulajdonjogának árveréssel történő
megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban az eladó alatt az adóst, illetve felszámolás (önkormányzati
adósságrendezési eljárás) alatt álló szervezetet, a vevő alatt az árverési vevőt kell érteni.
(2) Az árveréssel történő tulajdonszerzés jóváhagyására irányuló eljárásban a jegyzékről, a tulajdonos választási jogáról
szóló rendelkezéseket kell figyelmen kívül hagyni. Az eljárásban nem kell megkeresni a helyi földbizottságot
az állásfoglalásának beszerzése céljából.
(3) Föld árverése esetén az elektronikus árverés szabályait nem lehet alkalmazni. Az (1) bekezdés szerinti eljárás során
a föld árverésen kívüli eladásának és a végrehajtást kérő általi átvételének nincs helye. Az árverésen az vehet részt,
aki a tulajdonszerzési képességét az azt megalapozó okiratokkal, az árverés helyszínén és időpontjában igazolja,
valamint a 13–15. §-ban foglalt esetekben, az ott előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelő nyilatkozatokat
csatolja. Az elővásárlásra jogosult e jogát az árverésen gyakorolhatja azzal, hogy az elővásárlási jogosultságát
bizonyító okiratokat is csatolnia kell az árverés helyszínén és időpontjában személyesen.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy az árverési vevő szerzőképessége, illetve az elővásárlásra
jogosultként licitáló személy elővásárlási joga fennáll-e, és az árverési vétel nem eredményezi-e tulajdonszerzési
korlátozás megsértését vagy megkerülését. Több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult árverési vevő
esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv választása szerinti jogosult szerzi meg a föld tulajdonjogát.
(5) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a tulajdonszerzést jóváhagyja, a döntése meghozatalával egyidejűleg
a 30. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, majd megküldi
a végrehajtónak, illetve a felszámolónak. A mezőgazdasági igazgatási szerv az árverési jegyzőkönyv szerinti teljes
vételárat átutalja a végrehajtónak, illetve a felszámolónak.
(6) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az árverési vevő javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy
az árverés sikertelen, a föld az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül. A mezőgazdasági igazgatási
szerv a jóváhagyás megtagadásáról szóló döntését, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyvet közli
a földalapkezelő szervvel is. A földalapkezelő szerv a jogerős döntés, illetve az árverés sikertelenségéről felvett
jegyzőkönyv közlését követő 30 napon belül köteles a becsértéket a végrehajtó, illetve a felszámoló részére átutalni.

9. Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog átruházásról szóló szerződések
36. §

(1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
a)
az állam tulajdonszerzéséhez;
b)
az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;
c)
a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;
d)
a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;
e)
a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor;
f)
a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával
megvalósuló adás-vételhez;
g)
a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez;
h)
a 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés
hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.
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III. FEJEZET
A HASZONÉLVEZETI JOG ÉS A HASZNÁLAT JOGÁNAK MEGSZERZÉSE
37. §

(1) Semmis a haszonélvezeti jog, illetve a használat jogának (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) szerződéssel
történő alapítása, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít ilyen jogot. A közeli hozzátartozók között
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog esetében a II. fejezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó rendelkezéseit
e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A haszonélvezeti jogot legfeljebb 20 éves időtartamra lehet alapítani.
(3) A haszonélvezeti jog megszerzésének megengedett mértéke tekintetében a 10. § (2) és (4) bekezdésében,
valamint a 16. §-ban foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a tulajdonjog alatt a haszonélvezeti jogot kell
érteni, és a megengedett mérték megállapítása során a haszonélvezeti jogot a szerző fél tulajdonában álló föld
területnagyságának beszámításával kell figyelembe venni.
(4) A haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés érvényességéhez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása.

IV. FEJEZET
A FÖLD HASZNÁLATA, HASZNOSÍTÁSA
10. Általános szabályok
38. §

(1) A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező (e fejezetben a továbbiakban együtt:
használatba adó) a föld használatát, hasznosítását az e törvényben meghatározott természetes személy, valamint
jogi személy javára haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat jogcímén engedheti át
az e törvényben meghatározott módon és mértékben.
(2) A haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), valamint a földről
szóló törvény haszonbérletre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
ha a haszonbérlő öröklés jogcímén lépett a jogelődje helyébe.
(3) A feles bérletre, részesművelésre, és szívességi földhasználat tartalmára vonatkozó szabályokat a földről szóló
törvény állapítja meg azzal, hogy e földhasználatokra a 39–43. §-ban, és az 56–59. §-ban foglalt rendelkezéseket
alkalmazni kell.
(4) A földek használatával összefüggő szolgalmi jog, haszonvételi jogok és a szomszédjogok gyakorlására a Ptk.,
valamint a földről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A tanya lakó-, és gazdasági épület használatának – a földtől elválasztott – önálló átengedésére e törvény
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

39. §		
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a föld használatának átengedéséről szóló szerződést a mezőgazdasági
igazgatási szerv hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb
érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét,
illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

11. A földhasználati jogosultság megszerzése, illetve annak tilalma, és a megengedett mértéke
40. §

(1) A 38. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímeken alapuló földhasználat jogát (e fejezetben a továbbiakban
együtt: földhasználati jogosultság) – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – földműves és
mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg.
(2) Az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló erdőnek minősülő föld földhasználati
jogosultságát megszerezheti.
(3) Haszonbérlet címén
a)
az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény,
b)
az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény
az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló
föld használatát megszerezheti.
(4) Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális,
vagy gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti.
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(5) Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy, illetve mezőgazdasági
termelőszervezetnek nem minősülő jogi személy – ide nem értve a 41. §-ban meghatározott jogi személyeket – is
megszerezheti.
41. §		
Nem szerezhet földhasználati jogosultságot
a)
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek;
b)
a nyilvánosan működő részvénytársaság.
42. §

(1) A földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele – ide nem értve a 40. § (2)–(5) bekezdésében foglalt
eseteket –, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló
szerződésben (a továbbiakban együtt: földhasználati szerződés), illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. §
(1)–(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a földhasználati jogosultságot
szerző fél
a)
a föld használatát
aa)
földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
ab)
a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban
a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet
javára engedi át,
b)
társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
c)
vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére.
(3) A földhasználati jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló
szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs
jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.
(4) A pályakezdő gazdálkodónak az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a)
a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó
bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől
számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
b)
mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
(5) Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon túl
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld
helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.

43. §

(1) A földhasználati jogosultság megszerzésének megengedett mértékére – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel – a 16. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) A birtokmaximum 1800 hektár területnagyság mértékig meghaladható a mezőgazdasági termelőszervezet legalább
1 éve tagjának tulajdonában álló föld használatával.
(3) A különválással, kiválással létrejött mezőgazdasági termelőszervezet esetében – a létrejöttétől számított 5 évig –
a megengedett birtokméretbe a jogelőd birtokában lévő összes föld területnagyságát be kell számítani.

12. A haszonbérlet időtartama
44. §

(1) A haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és – a (2) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – legfeljebb 20 évre köthető meg.
(2) Az erdőnek minősülő földre, illetve az engedélyezett erdőtelepítésre kijelölt földre a haszonbérleti szerződést
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglalt eltéréssel legfeljebb a termelési
időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év végéig lehet megkötni.
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13. Az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje, és az előhaszonbérleti jog gyakorlása
45. §

(1) Az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a volt haszonbérlő olyan
földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet
a)
aki helyben lakó szomszédnak, illetve amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül,
b)
aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy
c)
akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon
a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.
(2) Ha az erdőnek minősülő föld közös tulajdonban áll, a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő terület
harmadik személy javára történő haszonbérbe adása esetén az (1) bekezdésben meghatározott előhaszonbérletre
jogosultakat követően előhaszonbérleti jog illeti meg a földműves tulajdonostársat.

46. §

(1) Az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:
a)
a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki helyben lakónak
minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy
amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási
határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
b)
az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
c)
az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
d)
az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon
a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van;
e)
az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül;
f)
az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül;
g)
az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve
azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.
(2) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő területnek
harmadik személy javára történő haszonbérbe adása esetén az (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott
előhaszonbérletre jogosultakat – az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében – megelőzi a földműves
tulajdonostárs.
(3) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat –
az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében – megelőzi
a)
a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén
az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki, vagy amely
a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó
telepet üzemeltet, és a haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása;
b)
a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az a helyben
lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki számára a haszonbérlet célja
földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodás folytatása.
(4) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában, valamint a (2)–(3) bekezdésben meghatározott földműves jogosulti csoportokon
belül az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje a következő
a)
a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja,
b)
fiatal földműves,
c)
pályakezdő gazdálkodó.

47. §

(1) A 45. § (1) bekezdés a) pontja, a 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 46. § (4) bekezdés szerinti volt
haszonbérlőnek az a természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezet minősül, aki, illetve amely
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a haszonbérleti ajánlat tárgyát képező földet a haszonbérleti ajánlat közlését közvetlenül megelőző legalább 3 éven
keresztül haszonbérli vagy haszonbérelte, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés nem a felek egyoldalú felmondása
vagy kölcsönös megállapodása miatt szűnt meg, illetve a föld kényszerhasznosításba adására sem került sor
a haszonbérlet szerződés fennállásának időtartama alatt.
A földön volt részesművelőt, illetve a volt feles bérlőt is a 45. § (1) bekezdés a) pontja, a 46. § (1) bekezdés a) pontja,
valamint a 46. § (4) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog illeti meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállnak. A volt részesművelő, illetve a volt feles bérlő esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a legalább 3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az olyan földet kell érteni, amelyet
a részesművelő, illetve a feles bérlő legalább 3 éven keresztül a részesművelési, illetve a feles bérleti szerződés
alapján használt.
Az olyan föld haszonbérbe adása esetén, amely a 46. § (3) bekezdésben meghatározott művelési ágak
mellett az ingatlan-nyilvántartásban más művelési ágban is nyilván van tartva, a 46. § (3) bekezdése szerinti
előhaszonbérleti jog abban az esetben áll fenn, ha a 46. § (3) bekezdésében meghatározott művelési ágak
valamelyikének, vagy mindegyikének a területnagysága meghaladja a más művelési ágú területnek vagy
területeknek a nagyságát.
Az állattartó telep működtetését igazolni kell. Az igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítványt az üzemeltető
kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki. A hatósági bizonyítványban a tényleges állattartást és
a nyilvántartás szerinti állatlétszámot is igazolni kell.
Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha azok egymással
szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

48. §

(1) E törvény szerinti előhaszonbérleti jog nem áll fenn
a)
a közeli hozzátartozók közötti,
b)
a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy
mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló,
c)
a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes
személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint
használatba adó közötti,
d)
erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak
tagja, mint használatba adó közötti,
e)
tanya haszonbérletére irányuló
haszonbérlet esetén.
(2) Nem gyakorolhatja az előhaszonbérleti jogát az a mezőgazdasági termelőszervezet, amely csődeljárás, felszámolási
eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

49. §

(1) A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti
ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt
a haszonbérbeadónak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más
törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. A haszonbérleti szerződést – az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak
a haszonbérleti szerződést a más törvényen alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell.
A haszonbérleti szerződésnek a haszonbérlő részéről tartalmaznia kell a 42. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek
hiányában azokat a 42. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően a haszonbérleti szerződéshez csatolni
kell.
(2) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a települési önkormányzat polgármesteri
hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) esetében a közös
önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára
való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és
a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes
személyazonosító adatot.
(3) A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn
belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot.
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Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben
meghatározott határnapig nem nyilatkozik.
(4) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó
jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti
jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott
sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz – az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot
bizonyító okiratokat is. A 46. § (3) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultak
esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 46. § (3) bekezdés a), illetve b) pontjában
meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat.
(5) A haszonbérbeadót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az előhaszonbérletre jogosult határidőn belül
tesz meg, és a jognyilatkozatában a haszonbérleti szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja.
(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az előhaszonbérleti jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni,
mintha az előhaszonbérleti jogát az arra jogosult nem gyakorolta volna.
50. §

(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról
iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt
megküldi
a)
a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása alól, vagy
b)
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe
az előhaszonbérletre jogosult az elfogadó jognyilatkozatának a haszonbérbeadóval történt közlése napján lép be.
Több előhaszonbérletre jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő
helyébe a sorrendben előrébb álló előhaszonbérletre jogosult, több, azonos ranghelyen álló előhaszonbérletre
jogosult esetén pedig a haszonbérbeadó választása szerinti előhaszonbérletre jogosult lép.

14. A haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyása
51. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a jegyző által az – 50. §-ban foglaltak figyelembevételével – részére megküldött
okiratok közül a haszonbérleti szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat – kizárólag azok tartalma és alaki
kellékei alapján – először az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja
meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést
hoz a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy
a)
a haszonbérleti szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis
szerződésnek minősül,
b)
a haszonbérleti szerződés nem tartalmazza a haszonbérlőnek a 42. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy
azok önállóan, a 42. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy
c)
az elfogadó jognyilatkozat
ca)
az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,
cb)
nem az előhaszonbérletre jogosulttól származik,
cc)
az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az előhaszonbérleti
jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, illetve
az előhaszonbérleti jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend
szerinti ranghelyen alapul, vagy
cd)
az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem tartalmazza az előhaszonbérletre jogosultnak
a 42. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 42. §-ban előírt alakszerűségi
előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az okiratok beérkezésétől számított
15 napon belül döntést hoz a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is, ha az okiratok
alapján megállapítja az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését.
(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási
szerv nem tagadja meg a haszonbérleti szerződés jóváhagyását, és több előhaszonbérletre jogosult nyújtott be
elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével –
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az előhaszonbérletre jogosultakat a törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket
készít.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít jegyzéket, ha megállapítja, hogy a hirdetményi úton közölt
haszonbérleti szerződésre
a)
kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy
b)
a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan tartalmú, és ezáltal
egyik sem felel meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
(5) Az erdőnek minősülő földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a (3) bekezdésben meghatározott esetben
a mezőgazdasági igazgatási szerv a rendelkezésére álló okiratok, és az általa készített jegyzék másolatának
megküldésével haladéktalanul megkeresi az erdészeti hatóságot a szakhatósági állásfoglalásának beszerzése
céljából. Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben
meghatározott feltételek fennállását vizsgálja.
(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, az erdőnek minősülő földre vonatkozó haszonbérleti
szerződés esetén az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a mezőgazdasági igazgatási
szerv jegyzék nélkül keresi meg az erdészeti hatóságot.
52. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv az e fejezetben meghatározott vizsgálatát köteles azonos szempontok szerint,
a jegyzékben szereplő összes előhaszonbérletre jogosult, és a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő
vonatkozásában elvégezni.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a vizsgálata alapján a jegyzék szerinti első helyi előhaszonbérletre jogosult(ak)
esetében nem járulna hozzá a haszonbérleti szerződés jóváhagyásához, a jegyzék szerinti rangsorban következő
előhaszonbérletre jogosultak tekintetében is el kell végeznie a vizsgálatot. Ezt mindaddig folytatnia kell, amíg meg
nem állapítja, hogy
a)
a jegyzék szerinti rangsor alapján valamely soron következő előhaszonbérletre jogosult esetében támogatja
a haszonbérleti szerződés jóváhagyását;
b)
egyik előhaszonbérletre jogosult esetében sem támogatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását, és ezért
a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlővel támogatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását;
c)
egyik előhaszonbérletre jogosulttal és a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlővel sem támogatja
a haszonbérleti szerződés jóváhagyását.

53. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv – az 51. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl – a haszonbérleti
szerződés jóváhagyását megtagadja ha
a)
utóbb megállapítja, hogy az 51. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a haszonbérleti szerződés
jóváhagyása megtagadásának lett volna helye;
b)
a haszonbérleti szerződés alkalmas a vonatkozó jogszabályi korlátozások megkerülésére;
c)
a haszonbérleti szerződés alapján a felek tényleges akarata föld tulajdonjogának átruházására irányul és
a haszonbérleti szerződés alkalmas arra, hogy a vonatkozó tilalmat vagy korlátozást vele megkerüljék;
d)
a jegyzék szerinti rangsor alapján az első helyen álló előhaszonbérletre jogosult(ak), illetve a soron következő
előhaszonbérletre jogosult(ak), vagy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő
da)
nem alkalmas a haszonbérleti szerződés, és a 42. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások
teljesítésére,
db)
olyan jogi helyzetet nyer, amelynek révén a jövőben az előhaszonbérleti jogát visszaélésszerűen
gyakorolhatja, vagy
dc)
birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség megsértése
miatt az ingatlanügyi hatóság – a haszonbérleti szerződés közlését megelőző 5 éven belül –
jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki;
e)
a jegyzék szerinti rangsor alapján az első helyen álló előhaszonbérletre jogosult(ak)nak, illetve a soron
következő előhaszonbérletre jogosult(ak)nak, vagy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlőnek
jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn;
f)
az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adásához az erdészeti hatóság nem járul hozzá.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadhatja a haszonbérleti szerződés
jóváhagyását, különösen, ha
a)
a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (a továbbiakban: haszonbér) értékének aránytalansága
alkalmas volt arra, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosultat távol tartson az előhaszonbérleti jogának
gyakorlásától, vagy
b)
a jegyzék szerinti rangsor alapján az első helyen álló előhaszonbérletre jogosult(ak), illetve a soron következő
előhaszonbérletre jogosult(ak), vagy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő – a haszonbérleti
szerződés közlését megelőző 5 éven belül – a birtokában álló föld 25 százalékának megfelelő földterületen
a földhasznosítási kötelezettségének termelés folytatása nélkül tett eleget.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt területi mérték megállapításánál – a 4. §-ban foglaltaktól eltérően –
az előhaszonbérletre jogosult(ak), vagy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő birtokában föld(ek)nek csak
az 5. § 17. pontjában meghatározott művelési ágban nyilvántartott területét lehet figyelembe venni.
54. §

(1) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a vizsgálata alapján több, azonos ranghelyen álló előhaszonbérletre jogosult
javára hozhatna jóváhagyó döntést, akkor ezen előhaszonbérletre jogosultak közül a haszonbérbeadó, illetve
a (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv választása szerinti jogosultat jelöli ki
arra, hogy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe lépjen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben – a jegyző által megküldött okiratok beérkezése napját követő naptól
számított 30 napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv a haszonbérbeadót – a (3) bekezdésben foglalt
következményekre való figyelemfelhívással egyidejűleg – 15 napos határidővel felhívja a választási jogának
gyakorlására. A haszonbérbeadónak teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia a nyilatkozatát arról, hogy
a több, azonos ranghelyen álló előhaszonbérletre jogosultak közül melyik jogosulttal kíván szerződni.
(3) Ha a haszonbérbeadó a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és e határidőn
belül a határidő – legfeljebb 15 nappal történő – meghosszabbítását sem kéri, a több, azonos ranghelyen álló
előhaszonbérletre jogosultak közül – a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő naptól számított
5 napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv jelöli ki azt az előhaszonbérletre jogosultat, aki vagy amely
a haszonbérlő helyébe lép.

55. §

(1) Ha az 53. §-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyja a haszonbérleti
szerződést a jegyzék szerinti sorrend alapján első helyen álló vagy az 54. § szerint kijelölt előhaszonbérletre
jogosulttal, akkor a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult lép
be. A jóváhagyásról a mezőgazdasági igazgatási szerv – a jegyző által megküldött okiratok beérkezése napját
követő naptól számított 60 napon belül – önálló határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a haszonbérleti szerződést
záradékkal látja el. A haszonbérleti szerződést jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell:
a)
azt a tényt, hogy a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult lép;
b)
az a) pont szerinti előhaszonbérletre jogosult természetes személyazonosító adatait és az állampolgárságát;
c)
a jóváhagyásról szóló határozat számát;
d)
a mezőgazdasági igazgatási szerv részéről a jogosult aláírását;
e)
a záradékolás dátumát és a mezőgazdasági igazgatási szerv bélyegzőjét.
(2) Ha az 53. §-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv a haszonbérbeadó és a haszonbérlő
között létrejött haszonbérleti szerződést az 51. § (4) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglalt esetek fennállása
alapján jóváhagyja, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el, azzal, hogy záradék nem tartalmazza
az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
(3) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az 53. §-ban foglaltak alapján a haszonbérleti szerződés jóváhagyását
megtagadja, erről a jegyző által megküldött okiratok beérkezése napját követő naptól számított 60 napon belül
döntést hoz.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1)–(3) bekezdésben meghatározott döntését közli a haszonbérbeadóval,
a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlővel, valamint azokkal az előhaszonbérletre jogosultakkal, akik
a haszonbérleti szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tettek.
(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a döntés bírósági felülvizsgálata
kezdeményezhető.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

63157

15. Hatósági jóváhagyása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek,
a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek
létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog
56. §

(1) A hatósági jóváhagyáshoz kötött, haszonbérletnek nem minősülő földhasználati szerződés esetén az 52–55. §-ban
foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A földhasználati szerződést – annak aláírásától számított 8 napon belül – a földhasználati jogosultságot szerző félnek
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás céljából.
(3) A földhasználati szerződés jóváhagyása, illetve megtagadása során figyelmen kívül kell hagyni az előhaszonbérleti
jogról, az előhaszonbérletre jogosultakról, az előhaszonbérletre jogosult elfogadó jognyilatkozatáról, a jegyzékről,
a tulajdonos választási jogáról, és az ezzel összefüggő, a mezőgazdasági igazgatási szerv általi kijelöléséről szóló
rendelkezéseket.
(4) Több föld használatának valamely földhasználati jogcímen történő átengedéséről szóló szerződést akkor lehet
jóváhagyni, ha azok egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

57. §		
Ebben az alcímben foglaltakat kell alkalmazni az olyan haszonbérleti szerződés esetben is, melynek létesítése során
előhaszonbérleti jog nem áll fenn.
58. §

(1) A haszonbérleti szerződés módosítása esetén ebben az alcímben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha
a módosítással a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének
a csökkentésére irányul. A szerződés meghosszabbított időtartama nem lépheti túl a 44. §-ban meghatározott
maximális időtartamot.
(2) A haszonbérleti szerződésnek az (1) bekezdésben meghatározott tartalmú módosításáról szóló szerződést, vagy
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt haszonbérleti szerződést (a továbbiakban együtt: módosított
szerződés) – annak aláírásától számított 8 napon belül – a haszonbérlőnek kell a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére megküldeni jóváhagyás céljából.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a módosított szerződés jóváhagyásáról, vagy annak megtagadásáról
– a módosított szerződés beérkezésétől számított – 30 napon belül határoz.
(4) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem dönt, illetve a határidő
meghosszabbításáról a szerződő feleket nem értesíti, módosított szerződés jóváhagyását a (3) bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő napon jóváhagyottnak kell tekinteni. Ez esetben a haszonbérlő kérelmére
a módosított szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv az 55. § (2) bekezdése szerinti záradékkal köteles ellátni.
(5) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül megtagadja a módosított
szerződés jóváhagyását, az erről szóló döntésében rendelkezik arról, hogy a feleknek a módosított szerződés
jóváhagyása érdekében mely határnapig, milyen rendelkezéseket, mely jogszabályi előírás alapján kell
megváltoztatniuk. Az e bekezdés szerinti döntésnek figyelmeztetést kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy
a határidő eredménytelen lejárta esetén a haszonbérleti szerződés a szerződő felek között létrejött eredeti szerződés
szerinti tartalommal marad fenn.

16. Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződések
59. §

(1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
a)
az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az átengedéséhez;
b)
a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz;
c)
ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó;
d)
a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy
mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződéshez;
e)
a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonostagja, illetve
annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó
közötti földhasználati szerződéshez;
f)
a 40. § (2)–(4) bekezdésben meghatározott földhasználati szerződéshez;
g)
tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzéséről
szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.
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V. FEJEZET
A szerzési korlátozások HATÓSÁGI ellenőrzése és A KÉNYSZERHASZNOSÍTÁS
60. §

(1) Semmis a föld tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló olyan szerződés, amely
az e törvénnyel megállapított szerzési korlátozásba, tilalomba ütközik.
(2) A föld tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló szerződés vagy szerződési
kikötés semmisségének megállapítása iránt az ügyész pert indíthat.
(3) A föld tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló szerződés vagy szerződési
kikötés semmissége esetén az egész szerződés érvénytelen. Ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha
a felek az említett szerződéssel vagy szerződési kikötéssel a tulajdonjog, illetve a földhasználati jogosultság
megszerzésének hatályát kötötték valamely feltétel, illetve jövőbeli időpont bekövetkezéséhez vagy egyikük, illetve
harmadik személy jognyilatkozatához.

61. §		
Ha hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződés alapján kérik a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzését, illetve a földhasználatnak a földhasználati nyilvántartásba vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartásba
vételét, és a szerződés az e törvény szerinti szerzési korlátozásokba, tilalomba ütközik, az ingatlanügyi hatóság,
illetve az erdészeti hatóság az okirat nyilvánvaló érvénytelensége esetére irányadó szabályok szerint jár el.
62. §

(1) Az e törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak betartását a mezőgazdasági
igazgatási szerv ellenőrzi.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok, bizonyítékok, és az összes
körülmény alapos mérlegelése alapján megállapítja, hogy a tulajdonos, illetve a földhasználó
a)
nem tartotta be a szerzéshez vállalt, a 13. §-ban, a 15. §-ban, illetve a 42. §-ban előírt kötelezettségeket,
b)
a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú fölhasználattól, tevékenységtől tartósan
eltért,
c)
földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt,
d)
jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása, illetve székhelye, telephelye, mezőgazdasági
üzemközpontja bármely okból megszűnt, vagy
e)
az e törvényben meghatározott határidőn belül a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződést nem nyújtotta
be a hatósághoz, vagy – adás-vétel, illetve a haszonbérlet esetén az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti
jog gyakorlása céljából a 21. § (1) bekezdésében vagy a 49. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint – a jegyzőhöz
felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot
helyreállítására.
(3) Nem állapítható meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogsértés, ha a föld kisajátítást pótló adás-vételre
kerül sor, vagy a tulajdonos egészségi állapota oly mértékben megromlott, vagy az életkörülményeiben olyan tartós
változás következett be, amely az e törvényből eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el akkor is, ha megállapítja, hogy
a szerződés jóváhagyásának megtagadása esetén a tulajdonjogot átruházó, vagy a használatba adó személy a 13. §
(1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a föld használatáról, hasznosításáról nem gondoskodik.

63. §

(1) Ha a 62. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott személy (ezen alcímben a továbbiakban együtt: kötelezett)
határidőben nem tesz eleget a 62. § (2) bekezdésében foglalt felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv
a kötelezettel szemben a (2) bekezdésben megállapított mértékű mulasztási bírságot szab ki. A bírság megfizetése
alól felmentés nem adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. A határidőre meg nem fizetett bírság adók
módjára behajtandó köztartozás.
(2) A bírság a föld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg.
(3) A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll.

64. §

(1) Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot,
a mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld kivételével – a 65. §-ban meghatározottak szerint
intézkedik a föld kényszerhasznosításba adásáról.
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(2) Az (1) bekezdésében megállapított időtartam kezdetét attól a naptól kell számítani, amely napon a kötelezettel
szemben a kényszerhasznosítás elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedett.
(3) A föld kényszerhasznosításba adásáról szóló intézkedés megtételének nem akadálya az, hogy a kötelezett
a bírságfizetési kötelezettségének egyébként eleget tett, feltéve, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállnak.
65. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv az erdőnek nem minősülő föld kényszerhasznosítását határozattal rendeli el.
A határozatban rendelkezni kell
a)
a kényszerhasznosítás elvégzésére – a földről szóló törvényben meghatározottak szerint – kijelölt személy
vagy szervezet megnevezéséről,
b)
a kényszerhasznosításnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított időtartamáról,
c)
a 66. §-ban meghatározottakra figyelemmel a kényszerhasznosítás módjáról, és
d)
arról, hogy a kényszerhasznosítással ténylegesen és igazoltan felmerülő költségek megtérítése a kötelezettet
terhelik.
(2) A kényszerhasznosítás időtartama a jogsértő állapot fennállásáig, de legalább a gazdasági év végéig, legfeljebb
a következő gazdasági év végéig tart.

66. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv által kényszerhasznosítás elvégzésére kijelölt személy vagy szervezet köteles
a)
a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott földet – a művelési ágának megfelelő – termeléssel
hasznosítani;
b)
az a) pont alá nem tartozó művelési ágban nyilvántartott
ba)
földet az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágának megfelelően hasznosítani, vagy
bb)
földön a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontban meghatározott esetben a hasznosítást célirányosan, költségtakarékosan,
hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

67. §

(1) A kényszerhasznosítás a tulajdonjogot nem érinti. Ha a 62. § (2) bekezdése szerinti jogsértést a földhasználó követte
el, a kényszerhasznosító a jogviszonyban a földhasználó helyébe lép.
(2) A kényszerhasznosítást végző személy vagy szervezet a föld használatáért, hasznosításáért ellenszolgáltatással nem
tartozik a föld tulajdonosa felé, ha a tulajdonos követte el a 62. § (2) bekezdése szerinti jogsértést.
(3) A kényszerhasznosítást végző személy vagy szervezet minden év október 31-ig – a földről szóló törvényben
meghatározottak szerint – a bevételeiről, és kiadásairól elszámolást készít a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

VI. FEJEZET
A Helyi földbizottság
68. §

(1) A települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági
termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.
(2) A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság. A helyi
földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb
9 főből áll.
(3) A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának
forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt
álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző fölbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói
közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a 24. és 25. §-ban foglalt
feladatának gyakorlásával befolyásolja.
(4) A földbizottság tagja a saját vagy hozzátartozója ügyével összefüggő eljárásban nem vehet részt.
(5) A földbizottság nyilatkozata ellen sem felszólalásnak, sem panasznak, sem más jogorvoslatnak nincs helye.
(6) A helyi földbizottság tagjairól a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartást vezet.
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VII. FEJEZET
Záró rendelkezéseK
69. §

(1)
(2)
(3)
(4)

70. §

(1) E törvény hatálybalépése előtt megkötött és a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés végett, az illetékes
földhivatalhoz benyújtott haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati szerződések
módosítására – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati
szerződések módosítására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a szerződés módosítása a fölhasználati
jogosultság időtartamának meghosszabbítására, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére
irányul. E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonkölcsön szerződés időtartamának meghosszabbítása
semmis. E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott időtartamra kötött
haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik.
(3) Az elővásárlási jog gyakorlása céljából 2014. február 28-ig közölt (közzétett) vételi ajánlatokra az ajánlat közlésének
időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdés szerinti határnapig közölt vételi ajánlat esetében az adás-vételi szerződés ingatlanügyi hatósághoz
történő benyújtásakor a beadványt a vételi ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell
elintézni.
(5) Az előhaszonbérleti jog gyakorlása céljából 2013. december 14-ig közölt (közzétett) haszonbérleti ajánlatokra
az ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határnapig közölt haszonbérleti ajánlat esetében a haszonbérleti szerződés ingatlanügyi
hatósághoz, illetve az erdészeti hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a haszonbérleti ajánlat közlésének
időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.
(7) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit, ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítására a keresetet
a bírósághoz 2014. április 30-ig nyújtották be.
(8) E törvény rendelkezéseit föld tulajdonjogáról végintézkedéssel történő rendelkezés esetén akkor kell alkalmazni, ha
az örökhagyó 2014. április 30-át követően hunyt el.
(9) E törvény rendelkezéseit föld végrehajtási vagy felszámolási eljárás keretében árverés útján történő értékesítése
estében 2014. április 30-át követően megtartott árverések esetében kell alkalmazni.

E törvény – a (2)–(4) bekezdés szerinti eltéréssel – 2013. december 15-én lép hatályba.
A 16. § (2), (3), (5)–(7) bekezdése, a 37–44. §, az 51–67. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
A 8. §, a 18–22. § és a 68. § 2014. március 1-jén lép hatályba.
A 6. és 7. §, a 9–15. §, a 16. § (1) és (4) bekezdése, a 17. §, és a 23–36. § 2014. május 1-jén lép hatályba.

71. §		
E törvény az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
72. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a földre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes eljárási szabályait;
b)
a helyi földbizottság működéséről és a tagjai nyilvántartásának a vezetéséről, illetve a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közreműködéséről szóló szabályokat;
c)
a tulajdonjog átruházására szolgáló okmány biztonsági kellékeit, valamint a kibocsátásának szabályait;
d)
a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségeket;
e)
a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szabályokat;
f)
a földművesek és a mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat;
g)
a mezőgazdasági igazgatási szerv kijelölését;
h)
föld végrehajtási vagy felszámolási eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályait.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXXIII. törvény
egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról*
1. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosítása
1. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe
a következő lép:
[A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező
értéknek:]
„a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén
mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – a b), d) és e) pontban foglalt kivétellel – 16%-a”
(2) A Bt. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 80 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, a (3) bekezdés
a)–c) pontok szerinti bányajáradék mértéke 3-3 százalékponttal emelkedik. Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának
havi átlaga a 90 USD/bbl árat eléri vagy meghaladja, a (3) bekezdés a)–c) pontok szerinti bányajáradék mértéke
további 3-3 százalékponttal emelkedik.”

2. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (5) bekezdésében az „Az (1) bekezdés
bb) alpontjának” szövegrész helyébe az „A 2013. augusztus 1-jét megelőzően megszerzett kamatjövedelmekre
vonatkozóan az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjának” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (5) bekezdése.
4. §		
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) a következő 3/A. §-sal
egészül ki:
„3/A. § (1) A Tbj. szerinti belföldi magánszemély vagy – ha a jövedelem utáni adófizetésre az Szja tv. szerint a kifizető
köteles – a kifizető 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet
a) az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem – az Szja tv. szerint adómentesnek minősülő kamatjövedelem vagy
kamat kivételével – adóalapként meghatározott összege után,
b) az Szja tv. 67/B. §-a szerint megállapított lekötési hozam után, ha a tartós befektetési szerződés szerinti lekötés
megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor.
(2) Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól
a) a kamatjövedelem, amely után az Szja tv. 84/G. §-a alapján az adó mértéke 0 százalék,
b) az Szja tv. szerinti EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után
fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor,
valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem,
c) az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív
befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem,
amelynél
ca) az értékpapír tulajdonban tartásának időszakában mindvégig a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó
szervezet szabályzatában vagy más hasonló, a befektető által megismerhető belső szabályában meghatározottak
szerint a szervezet befektetésének legalább 80 százalékos arányban kell a b) pont szerinti értékpapírt
tartalmaznia, és
cb) a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci
felügyelet hatálya alatt áll.”
5. §		
Az Eho. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A külföldi pénznemben megszerzett jövedelem utáni egészségügyi hozzájárulás megállapítására az Szja tv.
külföldi pénznemről forintra történő átszámításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Eho. 11. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A 3/A. §-ban meghatározott egészségügyi hozzájárulást és annak alapját a kifizető a Tbj. szerinti belföldi
minőség vizsgálata nélkül állapítja meg, vonja le, és magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként bruttó
módon vallja be. Ha a magánszemély a 3/A. § szerinti egészségügyi hozzájárulás megfizetésére nem köteles, a tőle
levont egészségügyi hozzájárulás visszatérítését az Art. 4. számú melléklet 5. pontjában meghatározott eljárásban
kezdeményezheti, melynek során igazolja, hogy a Tbj. szerinti külföldinek minősül vagy az 5. § (3) bekezdése alapján
mentességet élvez az egészségügyi hozzájárulás alól.”
(2) Az Eho. 11. §-a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az Szja tv. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül
elkészített bevallásában vagy önellenőrzésében igényelheti vissza a kifizető által levont és a bevallásban
megállapított egészségügyi hozzájárulás különbségét. Az Szja tv. 65. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti
igazoláson a kifizető feltünteti a magánszemélytől levont eho összegét.”

7. §		
Az Eho. a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § (1) A 3/A. § – az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 2013. évi
CXXIII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2013. augusztus 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre
kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével azzal, hogy azok nem alkalmazhatóak a 2013.
augusztus 1-jét megelőzően megkötött tartós befektetési szerződések lekötési hozamára.
(2) Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak 2013. augusztus 1-je előtt kezdődik, de a jövedelem
megszerzésének időpontja a 2013. augusztus 1-jével kezdődő időszakra esik, a 3/A. § szerinti egészségügyi
hozzájárulás a 2013. augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet terheli. A 2013. augusztus 1-jétől megszolgált
kamatjövedelmet – ha a kamat juttatójának nyilvántartásából más nem állapítható meg – a kamatjövedelem
juttatását megalapozó időszak 2013. július 31-ét követő részének és az időszak teljes időtartamának napokban
számolt aránya alapján kell megállapítani.”
8. §		
A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az adó mértéke
a) a 4. § a) pontja szerinti adóalap esetén, ha hívást
aa) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett
perc,
ab) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor
hívásonként 3 Ft/megkezdett perc,
b) a 4. § b) pontja szerinti adóalap esetén, ha az üzenetet:
ba) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik, akkor 2 forint/darab,
bb) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab.
(2) A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni adó összege nem lehet több, mint:
a) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám,
b) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám.”
9. §		
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti. törvény) 7. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke
a) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint,
b) a d) pont szerinti kivétellel a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, ha az illetékfizetésre a Posta
Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett,
c) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 százaléka a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén,
d) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint
az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési műveletek esetében, ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett.”
10. §		
A Pti. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett fizetési műveletre és fizetési műveletnek nem
minősülő műveletre e törvényt akkor kell alkalmazni, ha a művelet teljesítési napja 2013. január 1-jére vagy ezt
követő napra esik.
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(2) E törvénynek az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 2013. évi
CXXIII. törvénnyel megállapított 7. § (1) bekezdését azon műveletekre kell alkalmazni, amelyek teljesítési napja
2013. július 31-ét követő napra esik.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató (ide nem értve a kincstárat) 2013-ban a tranzakciós illeték elmaradását pótló
egyszeri befizetésre kötelezett. A tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés összege a 8. § szerint
január–április hónapokra együttesen megállapított tranzakciós illeték összegének 208 százaléka. A pénzforgalmi
szolgáltató (jogutódja) a tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetés összegét 2013. szeptember 20-áig
megállapítja, az esedékességének megfelelő részletezettségben – a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon –
bevallja, valamint négy egyenlő részletben – első ízben 2013. szeptember 20-áig – megfizeti.”
11. §		
Hatályát veszti a Pti. törvény 11. § (3) bekezdése.

2. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § és a 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CXXIV. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 44/B.
és 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/B. § (1) Az állam – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – készfizető kezesként felel a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj
fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneiből eredő
fizetési kötelezettsége 100%-ának teljesítéséért.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg
a 10 000,0 millió forint összeget.
(3) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1) bekezdés szerinti hitelszerződése biztosítékaként az állami készfizető
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
44/C. § (1) Az állam – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – készfizető kezesként felel a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. által a (2) bekezdés szerinti kölcsönfelvevők számára az autópályák, autóutak és főutak
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökből
eredő fizetési kötelezettség 80%-ának teljesítéséért.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség csak az autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetésére kötelezett kis- és középvállalkozások kölcsöneire terjed ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség együttes állománya 2013. december 31-én nem haladhatja
meg a 8000,0 millió forint összeget.
(4) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az (1) bekezdés szerinti kölcsönök biztosítékaként az állami készfizető
kezességvállaláson túl további biztosíték előírására nem köteles.
(5) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az (1) bekezdés szerinti hitelszerződéshez előírt, a szerződött hitelösszeg
20%-át és a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamat együttes összegét meg nem haladó mértékű
biztosítékok az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség beváltása esetén nem szállnak át az államra.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
A Kvtv. 72. §-a a következő (9)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) A hitelező az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti a 2012. évi költségvetési törvény
76/C. §-a alapján egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatással történt előtörlesztést követően
az érintett önkormányzatoknál a 2012. december 12-ei adósságból fennmaradt, és a (8) bekezdés, továbbá
a 74. § (6) bekezdése alapján átvállalással érintett önkormányzat (1)–(2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei
adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az érintett önkormányzat
írásos engedélyével.
(10) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án adósságrendezés alatt
nem álló önkormányzatok adóssága tekintetében 2013. szeptember 30-a, az állam a kezdeményezett átvállalást
2013. december 31-éig hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész
7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20-áig forintban megfizesse.
(11) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án adósságrendezési eljárás
alatt álló önkormányzatok esetén az adósságrendezési eljárást követő törlesztési célú támogatás kiutalásának,
illetve az adósság átvállalásának napját követő 60. nap. Az állam a kezdeményezett átvállalást a kezdeményezés
beadását követő 60. napon, de legkorábban 2013. december 31-én hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy
az önkormányzat ne álljon adósságrendezési eljárás alatt és a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának
megfelelő összeget a központi költségvetés részére, a felkínált adósságrész átvállalását megelőző 10. napig,
forintban megfizesse.
(12) A devizában fennálló adósságrész után fizetendő befizetési kötelezettséget a befizetés napját megelőző
munkanapon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.”
3. §		
A Kvtv. a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § A 9. melléklet 4–23. sorában meghatározott előirányzatok, valamint a Kormány 2013. évi döntésén alapuló
előirányzat-átcsoportosítás útján létrejött beruházási, felújítási, vagy egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmazó
előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével
lehet. A 9. melléklet 1–3. sorában meghatározott előirányzatok esetében új kötelezettség vállalásának feltétele,
hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét.
Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést a 2013. szeptember
1-jéig esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat
teljes összegére, vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény
megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon értékesítéséből vagy hasznosításából származó várható
többletbevételre.”
4. §		
A Kvtv. kiegészül e törvény Melléklete szerinti 9. melléklettel.
5. §		
A Kvtv. 35. §-ának
a)
(1) bekezdése a) pontjában az „augusztus 31-éig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-áig” szövegrész,
b)
(1) bekezdése t) pontjában és (2) bekezdésében a „szeptember 1-jétől” szövegrész helyébe az „október 1-jétől”
szövegrész,
c)
(2) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „szeptember 1-jéig” szövegrész
lép.

Hatályba léptető rendelkezés
6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi
XCII. törvény 22. §-a 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

„9. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

Beruházási Alap
A

B

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezetben
1

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója (4. cím, 9. alcím)
VI. BÍRÓSÁGOK fejezetben

2

Pest megyei bíróság épület rekonstrukció (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)

3

Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
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Melléklet a 2013. évi CXXIV. törvényhez

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
4

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (15. cím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)

5

Ludovika Campus (20. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport)
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben

6

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (20. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)

7

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 9. jogcímcsoport)

8

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (20. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)

9

Ivóvíz-minőség javító program (20. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben

10

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)

11

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (20. cím, 31. alcím, 3. jogcímcsoport)

12

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (20. cím, 31. alcím, 6. jogcímcsoport)
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
13

Művészeti intézmények (12. cím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)

14

Nemzeti Sportközpontok (13. cím, 2. alcím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)

15

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (20. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)

16

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója (20. cím, 24. alcím, 13. jogcímcsoport, 2. jogcím)

17

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7. jogcímcsoport)

18

A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 55. alcím, 8. jogcímcsoport)

19

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 10. jogcímcsoport)

20

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 11. jogcímcsoport)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben

21

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. jogcím)

22

Stadionfejlesztés (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)

23

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
”
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Kormányrendeletek

A Kormány 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról
és kamattámogatásról
A Kormány a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 13. § (2) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,
2.
Széchenyi Útdíj Hitelprogram: a Törvényben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített
eljárással és kamattámogatással igénybe vehető, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban:
KAVOSZ VF) közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,
3.
refinanszírozási célú hitelszerződés: a KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, a Széchenyi Útdíj
Hitelprogram finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,
4.
hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között a Széchenyi Útdíj Hitelprogram keretében
létrejött hitel- vagy kölcsönszerződés,
5.
köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti fogalom,
6.
Általános Szerződési Feltételek: a Széchenyi Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a KAVOSZ VF
honlapján közzétett dokumentum.
2. §		
Az e rendeletben szabályozott jogszabályi kezesség tekintetében az állam által vállalt kezesség előkészítésének
és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
3. §		
Az e rendeletben szabályozott állami készfizető kezesség jogosultja külön felhívás nélkül köteles a naptári
negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig elektronikus úton tájékoztatni a Magyar Államkincstárt
(a továbbiakban: kincstár) a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltás
valószínűségére vonatkozó számításairól.

2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj
fizetéséhez nyújtott hitelszerződésen alapuló kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalás
4. §

(1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
44/C. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre
terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:
a)
kizárólag a Kvtv. 44/C. § (1) bekezdése szerinti célra,
b)
köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy
a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló,
c)
üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,
d)
egy éves – új hitelszerződés megkötésével legfeljebb kétszer meghosszabbítható – futamidőre,
e)
a 11. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi BUBOR + 1,5% ügyleti
kamatmértékkel, és
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

f)
legkésőbb 2015. július 1-ig
kis- és középvállalkozás adóssal jön létre.
Az (1) bekezdés d) pontja szerinti meghosszabbítás esetén az új hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből
a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.
A Kvtv. 44/C. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
Az e § szerinti hitelfelhasználás keretében a kis-és középvállalkozás és a KAVOSZ VF óvadékot alapíthat
a hitelszerződés szerint rendelkezésre bocsátott hitelösszegből, legfeljebb a szerződésben kikötött hitelösszeg
20%-ának és a hitelösszegnek a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának együttes összegére.
A KAVOSZ VF a hitelszerződéshez kapcsolódó biztosítékok közül jogosult elsőként az állami készfizető kezességet
érvényesíteni.
Az állam készfizető kezessége nem terjed ki a jogszabály által meghatározott késedelmi kamat és a bírósági
végrehajtásra irányuló eljárás megindításának közvetlen költségeire.
Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától, de leghamarabb
2013. július 1-jétől a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb
2018. július 1-jétől számított 180. napig áll fenn.

5. §

(1) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a hitelszerződés tartalmazza a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás
nyilatkozatát arról, hogy az általuk megkötött jogügylet megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, valamint
a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a KAVOSZ VF
a)
az adatait és az 1. melléklet szerinti dokumentumokat az állami kezesség beváltása esetén a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV),
b)
a hitelszerződés adatait az állami kezességvállalásról szóló adatszolgáltatás teljesítése és az állami
kamattámogatás igénylése érdekében a kincstárnak
megküldje.
(2) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a KAVOSZ VF és a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás az általuk megkötött
hitelszerződésben vállalják, hogy a kincstár és a NAV számára minden, a kezességvállalással kapcsolatos iratba
betekintést engednek és lehetővé teszik a helyszíni ellenőrzést.
(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés
alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a kölcsönt az adós kis- és középvállalkozás
– a KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére – még nem fizette teljesen vissza, a KAVOSZ VF a hitelszerződés
lejáratát, – amennyiben az korábbi – annak felmondását, valamint jogszabály alapján az esedékesség napját követő
180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti
igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907003 számú „NAV
Állami kezesség beváltás” folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(4) A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött hitelszerződés vagy a KAVOSZ VF eljárása
a kölcsönnyújtásnál nem felelt meg a Kvtv. 44/C. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

6. §

(1) A Széchenyi Útdíj Hitelprogramban résztvevő kis- és középvállalkozás köteles a jogszabályi állami kezességvállalás
után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat fizetni. A fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami
kezességgel biztosított hitelszerződés szerinti tőkeösszeg állami kezességgel biztosított részére vetített évi 0,5%.
(2) A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás a hitelszerződés
megkötésekor egy összegben fizeti meg a kezességvállalási díjat a KAVOSZ VF részére, amelyet a KAVOSZ VF
legkésőbb a hitelszerződés megkötését vagy meghosszabbítását követő hónap 5. napjáig befizet a kincstárnál
vezetett 10032000-01034004 számú „Kincstár Különleges bevételek” számlára. A tárgyhónapban megkötött
hitelszerződések készfizető kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra.

7. §		
Az e rendeletben nem szabályozott feltételek tekintetében az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandóak,
amelyek a szerződésben meghatározott szolgáltatások arányosságának biztosítása érdekében a belgazdaságért
felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyását követően lépnek hatályba, és a Széchenyi Útdíj
Hitelprogram feltételei tekintetében csak a belgazdaságért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy
jóváhagyásával módosíthatók.
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3. A Széchenyi Útdíj Hitelprogram forrásbevonásához kapcsolódó állami kezességvállalás
8. §

(1) A Kvtv. 44/B. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési
kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF és a számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti olyan
refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, 2019. december 31-ig meghosszabbítható futamidőre jön
létre.
(2) Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától a felvett kölcsön
és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb 2020. július 1-jétől számított
180. napig áll fenn.

9. §

(1) A KAVOSZ VF a jogszabályi állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles
fizetni. A havonta utólag fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami kezességgel biztosított refinanszírozási
célú hitelszerződésen alapuló kölcsön adott havi átlagos tőkeállományának összegére vetített évi 0,5%.
(2) A KAVOSZ VF a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átutalja a kezességvállalási díjat a központi költségvetés
részére a kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú „Kincstár Különleges bevételek” számlára.

10. §

(1) Az állami készfizető kezesség érvényesítésének feltétele, hogy a KAVOSZ VF nem teljesítése esetén a pénzügyi
intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondását megelőzően írásban felszólítja a KAVOSZ VF-t
a tartozása megfizetésére.
(2) Amennyiben a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondásra kerül, a lejáratkor a kölcsönt a KAVOSZ VF még
nem fizette teljesen vissza, vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik,
a pénzügyi intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés lejáratát, esedékessé válását vagy – amennyiben
az korábbi – annak felmondását követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő
jogait a NAV-nál az R. 11. számú melléklete szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre
bocsátásával a 10032000-01907003 számú „NAV Állami kezesség beváltás” folyósítási számla ellenében. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött refinanszírozási célú hitelszerződés nem felelt meg
a Kvtv. 44/B. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

4. A Széchenyi Útdíj Hitelprogram állami kamattámogatása
11. §

(1) A kincstár az állam nevében a Széchenyi Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló
kölcsönök támogatására a központi költségvetésből a hitelszerződések tőkeösszegére vetített évi 4% mértékű
kamattámogatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás a KAVOSZ VF-től igényelhető.
(3) Azon Széchenyi Útdíj Hitelprogram keretében kötött hitelszerződés után nyújtható kamattámogatás, amelynél
a)
a KAVOSZ VF nyilatkozattal alátámasztja, hogy a hitelszerződés megfelel a 4. § (1) bekezdése szerinti
feltételeknek, és
b)
a kis- és középvállalkozás megtette az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 72. § (2) bekezdés e), g) és
h) pontjában előírt nyilatkozatok kivételével.
(4) A kis- és középvállalkozás kamattámogatási kérelme benyújtásakor az e rendelet és a 12. § (3) bekezdése alapján
megkötött szerződés szerinti feltételek meglétét a KAVOSZ VF köteles ellenőrizni.
(5) A KAVOSZ VF a kérelem elutasítása esetén az igénylőt írásban tájékoztatja az elutasítás indokáról.
(6) A kincstár a támogatott kis- és középvállalkozásnál a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági
ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
(7) Ha a kincstár megállapítja, hogy a kis- és középvállalkozás jogosulatlanul vette igénybe a kamattámogatást, akkor
határozatban intézkedik a támogatás – igénybevétel napjától számított, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi
kamattal növelt – összegének visszafizettetése iránt.

12. §

(1) A KAVOSZ VF a (2) és (3) bekezdés szerinti adattartalommal rendelkező kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmét
2013. szeptember 1-jétől a kincstárhoz nyújthatja be minden hónap utolsó munkanapjáig. 2013. szeptember
30-ig nyújthatóak be a 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 31-ig megkötött hitelszerződésekkel kapcsolatos
kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmek.
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(2) A kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem adattartalmát a (3) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza.
(3) A KAVOSZ VF legkésőbb 2013. augusztus 15-ig szerződést köt a belgazdaságért felelős miniszterrel és a kincstárral
az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás folyósításának és elszámolásának rendjéről, a pénzügyi ellenőrzéshez
szükséges adatszolgáltatásról, valamint az egyéb, e rendeletben nem szabályozott kötelezettségekről.
A kamattámogatás lehívására a KAVOSZ VF e szerződés megkötését követően jogosult.
(4) A KAVOSZ VF részére a kamattámogatást az állam nevében a kincstár folyósítja a KAVOSZ VF utólagos havi
elszámolása alapján.
(5) A KAVOSZ VF (4) bekezdés szerinti elszámolását a kincstár ellenőrzi.
(6) Ha a kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos
követelést a KAVOSZ VF-fel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(7) A KAVOSZ VF a lehívott kamattámogatások összegeiről, a kamattámogatással érintett kölcsönök negyedév végén
fennálló állományáról a negyedév utolsó hónapjának kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem benyújtásával
egyidejűleg a belgazdaságért felelős miniszter részére személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít.
Az adatszolgáltatás kiterjed a KAVOSZ VF által megkötött kamattámogatással érintett kölcsönszerződések számára,
összegére, fennálló állományára és a lehívott kamattámogatás összegére.
(8) A KAVOSZ VF évente, a tárgyévet követő év május 31-ig elektronikus úton szerződésenként adatot szolgáltat
a kincstárnak a kamattámogatással érintett kölcsönök kamatának megfizetéséhez nyújtott állami kamattámogatás
összegéről.
(9) A KAVOSZ VF évente egyszer az igénybe vett kamattámogatás összegéről, valamint a kamattámogatás tartalmáról
írásban tájékoztatást ad a kis- és középvállalkozás részére.
13. §

(1) A kincstár képviseli az államot a Széchenyi Útdíj Hitelprogram állami kamattámogatásából eredő valamennyi polgári
jogi jogviszonyban.
(2) A Széchenyi Útdíj Hitelprogramra nem kell alkalmazni az Ávr. 70. §-át, 71. §-át, 73. §-át, 77. §-át, 78. § (6) bekezdését,
79. §-át és 80. §-át.

14. §

(1) A Széchenyi Útdíj Hitelprogram keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: csekély összegű
támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett kis- és középvállalkozás által a csekély
összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja alapján tett nyilatkozat szerinti és az e rendelet
alapján igénybe vett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági
rendeletben meghatározott felső határt.
(3) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe
az e rendelet alapján a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás összege
számít bele.
(4) A KAVOSZ VF tájékoztatja a kedvezményezett kis- és középvállalkozást arról, hogy csekély összegű támogatásban
részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre,
hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell
határoznia a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.
(5) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási
jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

5. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
16. §		
Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12. 28. 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Igénylőlap az állami kezesség beváltásához
I.		
1.
2.
3.
4.
5.
II.		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az adós(ok) adatai
Családi és utóneve, születési családi és utóneve/Cégneve, cég képviselőjének a neve: ..............................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................................
Lakóhelye/székhelye: .............................................................................................................................................................................................
Adószáma/adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................................
Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés alapján
A kezesség jogszabályi alapja: ............................................................................................................................................................................
A szerződés száma: .................................................................................................................................................................................................
A szerződés kelte: ....................................................................................................................................................................................................
A garantált hitelrész összege: ..............................................................................................................................................................................
A kezességvállalási díj összege: ..........................................................................................................................................................................
A kezességvállalási díj megfizetésének módja: ............................................................................................................................................
A kölcsön teljes összege: ......................................................................................................................................................................................
A kölcsön lejárata: ...................................................................................................................................................................................................
A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre
felszámított kamat és kezelési költség összege, esetleges egyéb tartozás, az egyes elemeket külön feltüntetve: ............
........................................................................................................................................................................................................................................
10. Az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre
felszámított kamat és kezelési költség összege, az esetleges egyéb tartozás az egyes elemeket külön feltüntetve: .......
........................................................................................................................................................................................................................................
III.		 Az állami kezességbeváltás adatai
1. Az állami kezességbeváltás jogosultja: ...........................................................................................................................................................
2. A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: .................................................................................................
3. Az átutalandó kezesség összege (a tőke, a kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes kamat és kezelési költség,
ill. egyéb járulék, továbbá azok együttes összege): ....................................................................................................................................
4. A kezességbeváltás indoka: .................................................................................................................................................................................
IV.		Mellékletek
1. Hitelszerződés és esetleges módosítása(i) és annak mellékletét képező dokumentumok (pl. biztosítékokról szóló
szerződések) másolata
2. Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés másolata, annak hiányában a KAVOSZ VF nemleges nyilatkozata
3. Az 5. § (3) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti írásbeli felszólítást tartalmazó irat
4. Felmondás esetén a hitelszerződés felmondását, és annak Általános Szerződési Feltételek szerinti kézbesítését
igazoló irat
5. Felmondás esetén a szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére
történő felszólítás
6. Jogszabály alapján bekövetkező esedékesség esetén, a jogszabályban meghatározott igazoló okirat
7. A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
8. A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:
a)
a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása
b)
a kis- és középvállalkozás nevére kiállított, az általa üzemeltetett gépjárműre vonatkozó közúti árutovábbítási
engedély vagy közúti áruszállítási igazolvány
Kelt: ................................................, ..... év ..... hó ..... nap
P. H.
		
		

................................................
igénylő
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A Kormány 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő
központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és
hatásköréről
A Kormány
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés
e) pontjában,
a 7–8. §, valamint a 10. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati eseménykezelő központ feladat- és hatásköre
1. §		
A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
(a továbbiakban: Ibtv.) 19. §-a szerinti kormányzati eseménykezelő központként (a továbbiakban: Központ)
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki.
2. §

(1) A Központ az általa végzett tevékenységről, a lehetséges veszélyforrásokról és elhárításuk lehetőségeiről évente
jelentést készít az irányítását ellátó miniszter részére.
(2) A Központ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH) és az általa működtetett
Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelettel (a továbbiakban: OIHF), a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, valamint az ágazati eseménykezelő központokkal együttműködésben védi
az Ibtv.-ben meghatározott állami és önkormányzati szervek által használt elektronikus információs rendszereket
(a továbbiakban: rendszerek) a globális kibertérből érkező támadások ellen.
(3) A Központ a (2) bekezdés szerinti feladatkörében technikai védelmi, megelőző, koordinációs, valamint szakmai
támogató és tájékoztatási tevékenységet végez.
(4) A Központ az állami és önkormányzati rendszerek védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági tevékenysége ellátása
keretében, a biztonsági események kezeléséért való felelőssége körében felelős
a)
a hálózatbiztonság fenntartásának és fokozásának elősegítéséért,
b)
az információ-megosztó és eseménykezelési feladatok ellátása érdekében, a hálózatbiztonságot érintő
eseménnyel összefüggésben az érintettek riasztásáért, és
c)
a megelőzés érdekében a szükséges technikai beavatkozások elvégzéséért, gyakorlatok szervezéséért.
(5) A Központ ellátja a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat vonatkozásában a biztonsági eseménykezelés feladatait.
(6) A Központ képviseli Magyarországot a nemzetközi hálózatbiztonsági, valamint a létfontosságú információs
infrastruktúrák védelmére szakosodott szervezetekben.

3. §

(1) A Központ kormányzati kiberbiztonsági eseménykezelő központként működik.
(2) A Központ
a)
kezeli a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és létfontosságú információs infrastruktúra védelmi
szervezetektől, vagy más szervektől bejövő riasztásokat,
b)
ellátja az informatikai rendszereket és hírközlő hálózatokat érintő biztonsági események elhárításának
koordinálását,
c)
tájékoztatja a hatáskörébe tartozó hálózatokat és az ágazati eseménykezelő központokat a tudomására jutott
sérülékenységekről,
d)
a tudomására jutott sérülékenységekről, biztonsági esemény bekövetkeztének veszélyéről vagy fennállásáról,
valamint a javasolt intézkedésekről személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet, és
e)
a sérülékenységről, fenyegetettségről, káros szoftverekről, biztonsági eseményekről rendszeresen
jelentéseket készít, biztonsági eseménykezelési támogatást nyújt, koordinál a hazai és nemzetközi
szervezetek felé a biztonsági eseményt kiváltó okok megszüntetése, illetve kezelése érdekében.
(3) A Központ
a)
– ha az Ibtv. 19. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem megfelelő – írásbeli és szóbeli tájékoztatást
kérhet az ágazati eseménykezelő központoktól,
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b)

naprakészen tartja az ágazati eseménykezelő központokkal való kapcsolattartáshoz szükséges
elérhetőségeket,
c)
az ágazati eseménykezelő központoktól átvett információk és adatok alapján, az állami és önkormányzati
rendszereket érintő, internet-forgalomba való beavatkozásra utaló jeleket elemzi, kiértékeli, és folyamatos
ügyeleti rendszerén keresztül értesíti az elektronikus információs rendszer üzemeltetőjét a biztonsági
esemény bekövetkeztének veszélyéről vagy fennállásáról, valamint a javasolt intézkedésekről,
d)
a kormányzati célú hálózatból, valamint a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásokból vett műszaki adatok
és információk folyamatos figyelésével értékelést végez, valamint keresi a hálózatok, illetve szolgáltatások
működésébe való beavatkozásra utaló jeleket,
e)
a gyanús tevékenységeket kivizsgálja és szükség esetén riasztást ad ki a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató, a felhasználók, az ágazati eseménykezelő központok és az Ibtv. 3. § (3) bekezdése szerinti hatóság
(a továbbiakban: hatóság), valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet felé,
f)
elvégzi a biztonsági események adatainak lehetőség szerinti, távolról történő, online vizsgálatát
a biztonsági események mielőbbi észlelése, okozójának, forrásának azonosítása és a szükséges intézkedések
megtételének érdekében, és
g)
nem kötelező érvényű állásfoglalásokat, ajánlásokat adhat ki annak érdekében, hogy a tevékenységével
érintett szervek védelmi szintje folyamatosan magas szintű legyen.
(4) A Központ az Ibtv. 20. § (1) bekezdés m) pontja szerinti együttműködés keretében
a)
tájékoztatja a hatóságot a hatáskörébe tartozó szerveket érintő megállapításairól,
b)
tájékoztatja a hatóságot az ágazatok közötti, a biztonsági események esetén követendő szabályokról és
felelősségi körökről,
c)
tájékoztatja a hatóságot a tudomására jutott, információbiztonságot érintő eseményekről, fenyegetésekről,
sérülékenységről, és
d)
haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanácsot, amennyiben olyan eseményt
észlel, amely Magyarország kiberbiztonsági helyzetére vélhetően jelentős hatással van.
(5) A Központ
a)
együttműködik az informatikai és hálózatbiztonsági védelemben érintett magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokkal és bűnüldöző szervekkel, iparági szereplőkkel,
b)
részt vesz az infokommunikációs biztonságra vonatkozó stratégiák és ágazati szabályozások előkészítésében,
c)
tájékoztatási célú, szemléletformáló kampányokat szervez, hírleveleket bocsát ki,
d)
kormányzati információtechnológiai, hálózatbiztonsági, és biztonsági eseménykezelési együttműködési
fórumot működtethet, és
e)
a kormányzati kiberbiztonsági tudatosság növelése érdekében tájékoztató, felkészítő tevékenységet
végezhet.
4. §

(1) A Központ, a tudomására jutott sérülékenységekről, eseményekről a hatóság, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet,
az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal kockázatértékelését követően értesíti a rendszer üzemeltetőjét. Terrorveszélyeztetett rendszerelem
tekintetében a rendszer üzemeltetője csak a Terrorelhárítási Központ kockázatértékelését követően értesíthető.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelés eredménye kritikus sérülékenységre utal, a rendszer üzemeltetőjének
figyelmét haladéktalanul felhívja a sérülékenység elhárítására, megszüntetésére, javaslatot tesz az elhárítás,
megszüntetés módjára.
(3) Ha a (2) bekezdésben rögzített felhívás ellenére az üzemeltető intézkedései a sérülékenységet nem küszöbölik ki,
a Központ a hatóság intézkedését kezdeményezi.
(4) A Központ együttműködik a hálózatbiztonsági feladatokat ellátó más szervezetekkel, valamint mindazokkal
a szervezetekkel, amelyek informatikai rendszert és hírközlő hálózatot tartanak fenn vagy üzemeltetnek.

2. Az ágazati eseménykezelő központ feladat- és hatásköre
5. §		
Az ágazati eseménykezelő központ:
a)
az általa támogatott ágazat tekintetében ellátja a Központ 3. §-ban meghatározott feladatait
aa)
a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja,
ab)
a 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja,

63174

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

b)
c)
d)
e)

6. §

ac)
a 3. § (4) bekezdése,
ad)
a 3. § (5) bekezdés d)–e) pontja
kivételével,
napi rendszerességgel hálózatbiztonsági helyzetértékeléseket végez,
együttműködik az ágazathoz tartozó szervezetek informatikai biztonsági felelőseivel és a Központtal,
az észlelt, valamint a tudomására jutott, a feladatkörébe tartozó rendszereket érintő eseményekről
haladéktalanul tájékoztatja a Központot, és
a biztonsági eseményekről személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a biztonsági esemény kapcsán megtett intézkedéseket és azok eredményét.

(1) Az ágazati eseménykezelő központ a működésének megkezdéséről – működésének tervezett megkezdését
megelőzően legalább öt nappal – a Központot tájékoztatja, az együttműködő szervek által megállapított,
a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat megadja.
(2) Az ágazati eseménykezelő központ a kapcsolattartási adatok változását haladéktalanul bejelenti a Központnak.

3. A létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központjának feladat- és hatásköre
7. §

(1) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hálózatbiztonsági feladata körében,
a honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerek és létesítmények kivételével, nemzeti létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági tevékenység ellátása érdekében
eseménykezelő központot működtet Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági
Eseménykezelő Központja (a továbbiakban: LRLIBEK) elnevezéssel.
(2) Az LRLIBEK az általa végzett tevékenységről, a lehetséges veszélyforrásokról és elhárításuk lehetőségeiről évente
jelentést készít az irányítását ellátó, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére.
(3) Az LRLIBEK az NMHH-val és az OIHF-fel, valamint a Központtal együttműködésben védi a nemzeti létfontosságú
rendszerek és létesítmények szolgáltatásait a globális kibertérből érkező támadások ellen.

8. §

(1) Az LRLIBEK feladatkörében:
a)
technikai védelmi, megelőző, tájékoztatási és oktatási tevékenységet végez, és
b)
felkérés esetén közreműködik az infokommunikációs biztonságra, valamint a létfontosságú elektronikus
információs rendszerek és létesítmények védelmére vonatkozó stratégiák és ágazati szabályozások
előkészítésében.
(2) Az LRLIBEK a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági
tevékenysége ellátása keretében, mint biztonsági eseménykezelő szervezet a kijelölt létfontosságú rendszerelemek
vonatkozásában felelős
a)
a hálózatbiztonság fenntartásának elősegítéséért, fokozásáért, és
b)
az információ-megosztó és eseménykezelési feladatok ellátása érdekében, a Központtól kapott tájékoztatás
alapján, a létfontosságú rendszerelem hálózatbiztonságát érintő eseménnyel összefüggésben az érintett
üzemeltető riasztásáért.
(3) Az LRLIBEK:
a)
a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági szervezetektől a Központon keresztül kapott riasztások kezelésére
– a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények érintettsége esetén – számítástechnikai sürgősségi
reagáló egységként működik folyamatos rendelkezésre állással,
b)
ellátja a nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított informatikai rendszerek és hírközlő hálózatok
felé irányuló, a globális kibertérből érkező beavatkozások elhárításának koordinálását,
c)
továbbítja az OIHF és a Központ részére a nemzeti létfontosságú rendszerelemek felé az informatikai
rendszerek és hírközlő hálózatok oldaláról érkezett, támadásra utaló információkat a támadó hazai és
nemzetközi együttműködésben történő lokalizációja és megbénítása érdekében,
d)
rendszeres tájékoztatást ad a nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított informatikai rendszerek és
hírközlő hálózatok felé a felismert és publikált sérülékenységekről,
e)
az OIHF-től és a Központtól, vagy más hálózatbiztonsági szervezettől átvett információk és adatok alapján,
a nemzeti létfontosságú rendszerelemet érintő, a globális kibertérből érkező beavatkozást, és az internetforgalomba való beavatkozásra utaló jeleket kiértékeli, és folyamatos ügyeleti rendszerén keresztül értesíti
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a létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjét, valamint az érintett hálózatbiztonsági és létfontosságú
elektronikus információs rendszer és létesítmény üzemeltetőjét,
f)
tájékoztatási célú, szemléletformáló kampányokat szervez, hírleveleket bocsát ki,
g)
együttműködik az informatikai és hálózatbiztonsági, valamint a létfontosságú elektronikus információs
rendszerek és létesítmények védelmében érintett magyar nemzetbiztonsági szolgálatokkal és bűnüldöző
szervekkel, iparági szereplőkkel, egyéb ágazati eseménykezelő központokkal
h)
a megelőzés érdekében a szükséges technikai beavatkozásokat elvégzi, és
i)
a Belügyminisztérium és szervei érintett informatikai munkatársai részére képzéseket szervez, tart.
(4) Ha az LRLIBEK által elvégzett kockázatértékelés eredménye kritikus sérülékenységre utal, az üzemeltető ágazati
eseménykezelő központját, ennek hiányában közvetlenül az üzemeltetőt határidő megadásával felszólítja
a sérülékenység elhárítására, megszüntetésére, javaslatot tesz az elhárítás, megszüntetés módjára. Az LRLIBEK
a tudomására jutott sérülékenységekről, eseményekről tájékoztatja a Központot.
(5) Az LRLIBEK együttműködik a létfontosságú elektronikus információs rendszert és létesítményt üzemeltető
szervezetekkel, a hálózatbiztonsági feladatokat ellátó más szervezetekkel, valamint mindazokkal a szervezetekkel,
amelyek informatikai rendszert és hírközlő hálózatot azonosítottak létfontosságú rendszerelemként.
(6) Az LRLIBEK – a Központtal együttműködésben – képviseli a létfontosságú rendszereket és létesítményeket
üzemeltető szervezeteket a hálózatbiztonság védelmére szakosodott együttműködési fórumokon és
szervezetekben.

4. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
10. §		
E rendelet 3. alcíme az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása
szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
11. §		
Hatályát veszti a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 14. §-a.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások,
az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) és a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezetek minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére és kezesség-, illetve garanciavállalására (az 1. és 2. alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügylet) alkalmazni kell, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) szerint a Kormány hozzájárulása szükséges.”
2. §		
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről – a likvid hitel, az adósságrendezési eljárás során
a hitelezői egyezség megkötéséhez szükséges reorganizációs hitel és a stabilitási törvény 10. § (10) bekezdése
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szerinti adósságmegújító hitel kivételével – az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának
elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő
adatlapon – e rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”
3. §		
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatokkal összeveti az önkormányzat adatszolgáltatását, megvizsgálja
a fizetési kötelezettségek és a saját bevételek egymáshoz viszonyított arányát.
(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot.
Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság az adatszolgáltatást nem
fogadja el.
(3) Az Igazgatóság a hiánytalan adatszolgáltatást véleményével együtt március 31-éig elektronikus úton továbbítja
a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy a tervezett fejlesztési cél törvényben meghatározott
feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és az adatszolgáltatást az Igazgatóság és saját
véleményével együtt a beérkezést követő 8 napon belül elektronikusan továbbítja a helyi önkormányzatokért
felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).
(5) A miniszterek tájékoztatják a Kormányt az általuk előzetesen támogathatónak tartott ügyletekről, azok céljáról és
várható értékéről.”
4. §

(1) A Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]
„dd) a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról és
a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,”
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja a következő df ) alponttal egészül ki:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]
„df ) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat
számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,”
(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell]
„g) adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi
összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármely évben meghaladja az önkormányzat adott
évi saját bevételeinek 50%-át, az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó
rendelkezés alkalmazásától, és a kérés alapjául szolgáló – kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető
eset – részletes kifejtését,”
(4) A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell]
„h) az ügyletből – adósságmegújító hitel esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés
szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó
dokumentumokat.”

5. §		
A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit megvizsgálja. Ennek keretében ellenőrzi, hogy
a) valamennyi melléklet benyújtásra került-e,
b) az önkormányzat ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
c) az önkormányzat eleget tett-e a stabilitási törvény 10. § (1a) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,
d) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és
annak mellékleteiben, és
e) a fejlesztés és az ügylet adatai megegyeznek-e a 3. § szerinti adatszolgáltatásában foglaltakkal.
(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján véleményezi, hogy
a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre
állnak-e,
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b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek
tényadatainak figyelembevételével reális-e, és
c) kezesség- illetve garanciavállalásra irányuló ügylet esetén a kezesség, illetve garanciabeváltásra várhatóan sor
fog-e kerülni az adósnak a kérelemhez mellékelt pénzügyi adatai ismeretében.”
6. §		
A Rendelet 9. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány a kérelmet elutasíthatja, ha az ügylet nem kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges
kapacitás létrehozását eredményezi.
(1b) A kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó kérelmet a Kormány akkor utasítja el, ha az (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti feltételek valamelyike nem teljesül.”
7. §		
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Adósságmegújító hitel és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni a 3–4. §-t,
az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját,
a 6. § (1) bekezdés d) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját és a 7. § (1) bekezdés b) pontját, továbbá
adósságmegújító hitel esetén a 9. § (1) bekezdés b) pontját.”
8. §		
A Rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított
5. § (3) bekezdés d) pont dd) és df ) alpontját, 5. § (3) bekezdés g) és h) pontját, 6. § (1) és (2) bekezdését és
9. § (1a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.”
9. §		
A Rendelet 9. § (1) bekezdésében az „A kérelmet” szövegrész helyébe az „Az adósságot keletkeztető ügyletre
vonatkozó kérelmet” szöveg lép.
10. §

(1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. és a 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 235/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a a következő f ) ponttal
egészül ki:
(A Hivatal)
„f ) gondoskodik a formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények
kezdeményezéséről, szervezéséről, valamint irányítja a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt
terjesztését, a hazai formatervezési kultúra fejlesztését, közreműködik a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői
jogi ismereteinek gyarapításában, amely tevékenységeihez a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.
szolgáltatásait veszi igénybe.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: Szerv): az építmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi
lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.) 1. § (1) bekezdése szerint meghatározott szakértői
vélemény kiadására jogosult független szervezet.
2.
Szerződő felek: a Szerv feladatkörét érintő építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések
alanyai.
3.
Kivitelezési szerződés: építőipari kivitelezési tevékenység végzésére kötött szerződés.

2. A Szerv szervezete
2. §

(1) A Szerv létszáma legfeljebb 202 fő, amelyből egy személy a Szerv vezetője (a továbbiakban: vezető), egy személy
vezetőhelyettes, további 200 személy, akik közül a vezető a Szerv nevében az adott ügyben eljáró tanács tagjait
kijelöli.
(2) A vezető és vezetőhelyettes kinevezése öt évre szól, a vezető és vezetőhelyettes újra kinevezhető.
(3) A Szerv vezetőjének, vezetőhelyettesének, tagjainak a Szervhez fűződő jogviszonya az egyéb szakértői
tevékenységeit nem korlátozza.

3. A Szerv tagjainak kinevezése és képesítése
3. §

(1) A Szerv tagja az az igazságügyi szakértő, aki a Tszszt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezetek
bevonásával kialakított véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) által meghirdetett pályázati kiírásnak
megfelelt és akit – a bizottság véleményének meghallgatása mellett – az építésgazdaságért felelős miniszter
az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kinevezett.
(2) A bizottság az alábbi tizenegy főből áll:
a)
az építésgazdaságért felelős miniszter, az építésügyért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter
által delegált egy-egy személy,
b)
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara által delegált egy-egy személy,
c)
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és
a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség által delegált egy-egy személy, valamint
d)
a vezető.
(3) A bizottsági ülés elnöke a vezető.
(4) A Szerv vezetője, vezetőhelyettese, tagja az a személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való
felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:
a)
tűzvédelmi, vagy ipari baleset-megelőzési terület,
b)
közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,
c)
környezetvédelem és természetvédelem területei,
d)
vízügyi terület,
e)
lakásügyi terület,
f)
építésügyi terület.
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(5) A Szerv vezetőjének, vezetőhelyettesének megbízatása megszűnik a kinevezés lejártával és a (6) bekezdésben
felsorolt okok bekövetkezése esetén.
(6) A Szerv tagjának tagsági viszonya megszűnik
a)
a kinevezésnek az építésgazdaságért felelős miniszter általi visszavonásával, melyet az igazságügyért felelős
miniszter előzetesen jóváhagyott,
b)
ha a tagsághoz szükséges bármely feltételnek már nem felel meg, mely alapján a szakmai kamara tagságából
kizárta,
c)
lemondással,
d)
halállal.
(7) A tagsági jogviszony visszavonása indokolással és a szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok
vétkes megszegésére való hivatkozással történhet, mely döntés ellen bírósághoz lehet fordulni. A határozat
felülvizsgálatáról a bíróság nemperes eljárásban határoz. Ha az eljárás nemperes jellegéből más nem következik,
a bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1953. évi III. törvény közigazgatási perekre vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. A Szerv működése
4. §

(1) A Szervet a vezetője irányítja és képviseli. A vezetőt akadályoztatása esetén, illetve ha a vezetői tisztség nincsen
betöltve, a vezetőhelyettes helyettesíti.
(2) A vezető feladatai a Szerv adminisztratív működtetésével kapcsolatban:
a)
vezeti a tagok nyilvántartását,
b)
kijelöli az ügyrendben foglaltak szerint a szakértői tanács tagjait és közülük az elnököt,
c)
kijelöli az új tagot a Tszszt. 5. § (4) bekezdésében foglaltak esetén,
d)
engedélyezi az eljárási határidő meghosszabbítását, melyről tájékoztatja a szerződő feleket, valamint
a biztosítékot nyújtó személyt,
e)
folyamatosan gondoskodik a Tszszt. 2. § (1)–(3) bekezdése, 3. § (5) bekezdése, 6. § (4) bekezdése,
8. § (2) bekezdése betartásáról,
f)
jóváhagyás céljából az építésgazdaságért felelős miniszter elé terjeszti a Szerv ügyrendjét,
g)
évenkénti beszámolót készít és megküldi az építésgazdaságért felelős miniszter számára,
h)
lefolytatja a tagság keletkeztetéséhez szükséges pályázati eljárást,
i)
az építésgazdaságért felelős miniszter elé terjeszti a bizottság által javasolt tagok nevét.
(3) A Szerv vezetőjének és a vezetőhelyettesének hivatalos helyisége a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindenkori
székhelye.
(4) A Szerv működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a területi
kereskedelmi és iparkamarák bevonásával – gondoskodik, melynek pénzügyi forrását a költségvetési törvény
biztosítja az építésgazdaságért felelős miniszter által kiadott mindenkori fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének
és felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint.
(5) A Szerv titkársági feladatait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, míg a Szerv működéséről való tájékoztatást,
információ közvetítést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával
látja el.
(6) A Szerv és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között, a Szerv és a területi kereskedelmi és iparkamarák között,
valamint a Szerv tagjai között a kapcsolattartás módja elektronikus.

5. §

(1) A Szerv ügyrendjét az építésgazdaságért felelős miniszter hagyja jóvá.
(2) Az ügyrend tartalmazza különösen:
a)
a bíráló bizottság működésével kapcsolatos szabályozást,
b)
az adott ügyben eljáró tanácstagok kiválasztásának szempontrendszerét,
c)
a tagok közötti feladatmegosztást,
d)
a szakértők által elszámolható költségeket és annak módját,
e)
a laboratóriumi vizsgálat elrendelésének módját,
f)
a késedelembe esett tagok kifizetésének részletes szabályait, valamint
g)
a szakértői díj kérelmezőnek történő visszautalás részleteit.
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(3) A Szerv tagjairól vezetett nyilvántartást, az ügyrendet és az évenkénti beszámolót a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara hivatalos honlapján kell közzétenni.
(4) A Szerv pecsétje Magyarország címerét és a „Teljesítésigazolási Szakértői Szerv” nevét tartalmazza.

5. A Szerv eljárása, a szakértői véleménynek, kivonatának elkészítésére vonatkozó megbízás
elfogadása iránti kérelem (Szerv megbízása), a szakértői tevékenységre létrejövő megbízási szerződés
(tag megbízása)
6. §

(1) A Szerv eljárása az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál az 1. mellékletnek
megfelelően a Tszszt. 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető. Amennyiben a vitatott
szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara
illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál kezdeményezhető az eljárás.
(2) A területi kereskedelmi és iparkamarák a benyújtott kérelmet a beérkezés napján – ha az hivatali időn túl érkezik,
a beérkezést követő munkanapon – továbbítják a vezető felé. Ha a kérelem megfelel a jogszabály által támasztott
követelményeknek, a vezető a kérelemnek az illetékes területi kamarához történő beérkezését követő öt napon
belül értesíti az eljárást kezdeményező felet a megbízás (szervmegbízás) elfogadásáról.
(3) A vezető az illetékes területi kamarához történő beérkezést követő öt napon belül a megbízási szerződés tervezetét
megküldi a szakértői tanács tagjainak.
(4) A szakértői tevékenységre létrejövő megbízási szerződés (tagmegbízás) – mely alapján a tagok a Szerv nevében
eljárhatnak – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a tagok között jön létre. A megbízási szerződésnek
tartalmaznia kell a szakértői tanács tagjainak, elnökének megnevezését, a szakértői vélemény szakértői tanács általi
megküldésének határidejét, a szakvéleményben megválaszolandó kérdéseket és a szakértői díj összegét.
(5) A vezető a helyszíni szemle időpontjáról az elnök javaslata alapján értesíti a szerződő feleket és a kivitelezés
helyszínéül szolgáló ingatlan birtokosát.
(6) A tagok a vezető általi kijelölést a megbízási szerződés aláírásával és a vezető részére történő visszaküldésével
fogadják el. A szakértői tanácstag eljárásának akadályoztatása esetén az akadályokról öt napon belül értesíti a Szerv
vezetőjét, aki ebben az esetben haladéktalanul gondoskodik más tag kijelöléséről.
(7) A szakértői tanács a szakértői véleményt zárt ülésen, szótöbbséggel alakítja ki a benyújtott iratok – helyszíni szemle
tartása esetén a szemle jegyzőkönyve – alapján és a tanács elnöke gondoskodik
a)
a szakvélemény,
b)
szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége kapcsán kért vizsgálat esetén a szakértői
vélemény és kivonatának
határidőben történő felterjesztéséről a vezető részére.
(8) A szakértői tanács elnöke az ügy bonyolultságára való hivatkozással kérheti a vezetőtől a határidő egy alkalommal
legfeljebb harminc nappal való meghosszabbítását. A határidő meghosszabbítása tárgyában született döntés ellen
jogorvoslatnak nincs helye.
(9) A vezető gondoskodik a
a)
szerződő felek részére a szakértői vélemény,
b)
szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésének vizsgálatához kapcsolódó kérelem esetén
a biztosítékot nyújtó személy részére a szakértői vélemény kivonatának
határidőben történő megküldéséről.

7. §

(1) A szakértői tanács tagjai független szakértőként járnak el. A szakértői vélemény tartalmát illetően nem kérhetnek és
nem fogadhatnak el utasításokat sem a Szerv vezetőjétől, vezetőhelyettesétől, sem más személytől.
(2) Ha építési, kivitelezési szerződés alapján keletkező vita tárgya a kivitelező vagy alvállalkozó által már eltakart anyag
beépítése, vagy munka elvégzése és
a)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti beépítésről történő, a megrendelőnek szóló és
a megrendelő által átvett értesítés rendelkezésre áll, és a megrendelő részéről a rendelkezésre álló határidőn
belül minőségi, vagy egyéb kifogás nem merült fel, az eljáró szakértői tanács a beépített, eltakart anyagot,
munkát úgy tekinti, mint 100%-ban elvégzett anyagbeépítést, munkát,
b)
ha az a) pont szerinti értesítés nem áll rendelkezésre, az ellenőrzéséhez szükséges bontás és az azt követő
visszaépítés költségeinek viseléséről a bíróság dönt a szakértői vélemény alapján.
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(3) A (2) bekezdés b) pontja alapján felmerülő költséget a minőségi kifogással élő fél előlegezi meg.
(4) A Szerv szakvéleményének kialakítása érdekében a laboratóriumi vizsgálat szükségességét a vezető állapítja meg
aki végzésben rendeli el a szükséges laboratóriumi vizsgálat részleteit. A felmerülő költségeket a minőségi kifogással
élő fél előlegezi meg. A költségek viseléséről bíróság dönt a szakértői vélemény alapján.
(5) Az eljáró tanács ügyintézési határidejébe a laboratóriumi vizsgálat időtartama nem számít bele.

6. A szakértői vélemény és kivonatának tartalma
8. §

(1) A szakértői tanács a szakvéleményét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően állítja ki.
(2) A szakértői tanács a szakvéleményének kivonatát a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állítja ki.

7. A Szerv díjazása
9. §

(1) A szakértői vélemény elkészítése díjazás ellenében történik.
(2) A szakértői díj a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1%-a, de legkevesebb 60 000 Ft és nem haladhatja
meg a 450 000 Ft-ot. A szakértői díj a Szervet illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következők szerint oszlik
meg: elnök 40%, tagok 30-30%.
(3) A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített
10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. A szakértői tanács tagjai, elnöke a szakértői vélemény
megküldésével egyidejűleg benyújthatják számláikat a vezetőnek, aki az ellenjegyzett példány másolatával együtt
továbbítja azokat a kifizetést biztosító Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére. A 4. § (6) bekezdését ebben
az esetben nem kell alkalmazni.
(4) Amennyiben a szakértői tanács tagjai a tagmegbízás szerinti eljárás végső határidejét túllépik, a szakértői díj
mértéke a késedelemmel érintett időszakban munkanaponként az eredeti díj 10%-ával csökken.
(5) Hét munkanapos késedelem esetén a szakértői tanács tagjainak javadalmazása legfeljebb az eredeti díj összegének
30%-a lehet.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a ki nem fizetett szakértői díj a kérelmezőnek visszajár.
(7) Az eljárás során felmerülő költségeket a szakértők számla ellenében utólag számolják el a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával.
(8) A Szerv vezetője és vezetőhelyettese a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával áll megbízási jogviszonyban,
a megbízási szerződést az építésgazdaságért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyja.

8. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
11. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem
1. Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
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2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatai (amennyiben építési, kivitelezési tevékenységet szükséges vizsgálni):
a)
Teljesítés helyszíne:
b)
Helyszín birtokosának neve:
c)
Helyszín birtokosának elérhetősége:
4. Biztosítékot (pl. bankgaranciát, kezességet) nyújtó személy adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól
-ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
5. Vitatott teljesítés részletes leírása
6. Kért dokumentum (x-szel jelölendő)
o szakértői vélemény
o szakértői vélemény kivonata
7. Kapcsolattartás módja: (x-szel jelölendő)
o elektronikus úton
o postai úton
8. Csatolandó melléklet:
a)
Szerződés másolata
….. oldal
b)
Egyéb a szakértői döntést elősegítő dokumentum
………………………………………
….. oldal
………………………………………
….. oldal
………………………………………
….. oldal
……………………………………..…
….. oldal
c)
Szerződést biztosító mellékkötelezettség másolata
.…. oldal
d)
Szerződést biztosító mellékkötelezettséget keletkeztető jogviszony időbeli hatályának meghosszabbításáról
szóló dokumentum másolata
e)
Szakértői díj megfizetésére vonatkozó igazolás
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		

...........................................
kérelmező aláírása
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2. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye
Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
o teljesítésigazolás kiadása
o szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
1. Szakértői Tanács elnökének
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
2. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
3. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
I.		 Előzmények, helyzetismertetés
1. Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott szerződés adatai:
a)
Szerződés tárgya:
b)
Szerződés száma:
c)
Szerződés kelte:
4. Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adata (amennyiben releváns):
a)
Teljesítés helyszíne:
b)
Helyszín birtokosának neve:
c)
Helyszín birtokosának elérhetősége:
5. Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól
-ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
6. Vitatott teljesítés részletes leírása
7. Vizsgált dokumentumok megnevezése
II.		 Helyszíni szemle és vizsgálatok
1. Helyszíni szemle megtartására sor került-e
o igen
o nem.
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2. Amennyiben helyszíni szemle megtartására sor került:
a)
Helyszíni szemle időpontja:
b)
Helyszíni szemle helye:
c)
Helyszíni szemlén jelenlévők:
d)
Helyszíni szemle célja:
e)
Esetleges műszeres vizsgálat leírása, módszere, eredménye:
f)
Esetleges eltakart munkarész kibontásának leírása, költsége:
g)
Esetleges rendőri intézkedés szükségességének leírása:
h)
Megállapítások:
3. Laboratóriumi vizsgálatra sor került-e
o igen
o nem.
4. Amennyiben laboratóriumi vizsgálatra sor került:
a)
Laboratóriumi vizsgálat időpontja:
b)
Laboratóriumi vizsgálat helye:
c)
Laboratóriumi vizsgálat célja:
d)
Eredmények, megállapítások:
5. Eljárás során felmerült költségek
a)
Szakértői díj mértéke:
b)
Szakértői tevékenység során felmerült költségek (utazási költség, iratmásolás stb.):
c)
Vizsgálat során felmerült költségek (laboratóriumi, helyszíni szemle esetén bontási költség):
6. Egyéb (ha releváns):
III/A.		 Elemzés, értékelés
a)
Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b)
Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák:
c)
Kivitelezési munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d)
Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és
kivitelezési munkák minőségi, mennyiségi mutatói:
e)
Elvégzett tervezési és kivitelezési munkák értéke:
f)
El nem végzett tervezési és kivitelezési munkák és azok értéke:
III/B.		 Szakmai ténymegállapítás
IV.		Vélemény
V.		Mellékletek:
a)
Szerződés másolata
b)
Helyszíni szemle jegyzőkönyve
Jelen szakértői vélemény ……… példányban készült.
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
Szakértői tanács tag	       Szakértői tanács elnök
   neve	             neve
   aláírása	            aláírása

Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Ellenjegyzi:
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		
		
P. H.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása
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3. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleményének kivonata
Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
o teljesítésigazolás kiadása
o szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
1. Szakértői Tanács elnökének
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
2. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
3. Szakértői Tanács tagjának
a)
neve:
b)
szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c)
szakértői szakterületek megnevezése:
I.		 Előzmények, helyzetismertetés
1. Kérelmező adatai
a)
Kérelmező neve (cégneve):
b)
Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a)
Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b)
Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c)
Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott szerződés adatai:
a)
Szerződés tárgya:
b)
Szerződés száma:
c)
Szerződés kelte:
4. Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a)
Neve:
b)
Székhelye:
c)
Referencia száma:
d)
Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól
-ig
e)
Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
II/A.		 Elemzés, értékelés
a)
Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b)
Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák:
c)
Kivitelezési munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d)
Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és
kivitelezési munkák minőségi, mennyiségi mutatói:
e)
Elvégzett tervezési és kivitelezési munkák értéke:
f)
El nem végzett tervezési és kivitelezési munkák és azok értéke:
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II/B.		 Szakmai ténymegállapítás
III.		Vélemény
IV.		 Melléklet: a szerződés másolata
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
Szakértői tanács tag	       Szakértői tanács elnök
   neve	             neve
   aláírása	            aláírása

Szakértői tanács tag
neve
aláírása

Ellenjegyzi:
Kelt: ........................... , ........ év .............................. hó .......... nap
		
		
		
P. H.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása

A Kormány 237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következő
(13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az 1. § a) és b) pontjában kijelölt rehabilitációs hatóságnál orvosszakértői munkakörben foglalkoztatott
kormánytisztviselők munkaköri pótléka megállapításánál a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és
egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
nem kell alkalmazni.”
2. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 1. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6., 8. és 11. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (2) bekezdése a következő
f ) ponttal egészül ki:
(Az ajánlatkérő a dokumentációban köteles tájékoztatást adni)
„f ) arról, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem
az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismerteti.”
(2) Az R1. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket
elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve az értékelési
részszempontok tekintetében kialakult rangsorról. Az ajánlatkérő továbbá a Kbt. 62. § (4) bekezdésétől eltérően
ebben a tájékoztatásban ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét.”
(3) Az R1.
1.
17. § (1) bekezdésében a „bírálati szempont” szövegrész helyébe az „értékelési szempont” szöveg,
2.
17. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bírálati részszempontokra” szövegrész helyébe az „az értékelési
részszempontokra” szöveg,
3.
a 17. § (3) bekezdésében az „A bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „Az értékelési részszempontok”
szöveg,
4.
17. § (4) bekezdésében a „bírálati részszempontnak” szövegrész helyébe az „értékelési részszempontnak”
szöveg,
5.
18. § (2) bekezdés a) pontjában az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési
részszempontok” szöveg,
6.
21. § (1) bekezdésében az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontok”
szöveg,
7.
22. § (3) bekezdésében az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontok”
szöveg lép.
(4) Az R1. 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MódR.) 1. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá azok
a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról
szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye
gyakorolja, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit
érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai
szerint kötelesek eljárni.”
(2) Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény
9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő
beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek
beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Külügyminisztérium
állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, valamint azon
beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.”
(3) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A nettó huszonöt millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést,
továbbá a nettó százötvenmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet
(a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében
a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. melléklet szerinti előterjesztést és az abban
meghatározott mellékleteket köteles az NFM-nek benyújtani.
(2) Az érintett szervezet az általa szükségesnek tartott nettó huszonötmillió forintot el nem érő becsült értékű
árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, továbbá a nettó százötvenmillió forintot el nem érő becsült értékű
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, a megindítást megelőzően legalább
15 munkanappal a 2. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell
a szerződéstervezetet, vagy a lényeges szerződéses feltételeket tartalmazó iratot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, amennyiben az érintett szervezet beszerzésének tárgya
a központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termék, az érintett szervezet a keretmegállapodásos
eljárás második részének lefolytatása során a (4)–(6) bekezdés szerint köteles eljárni.
(4) A (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve közvetlen megrendelések esetében az érintett
szervezetnek a negyedévekre vonatkozó összesített igényeit kell benyújtani a 3. melléklet szerinti előterjesztésben
a) az első negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb a megelőző év december 31-ig,
b) a második negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év április 1-jéig,
c) a harmadik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év július 1-jéig,
d) a negyedik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év október 1-jéig.
(5) Versenyújranyitás és konzultáció esetében az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének
megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a 4. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek
benyújtani.
(6) Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egy ajánlattevővel kötött
keretmegállapodásokból a nemzeti fejlesztési miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést
kezdeményezhet.
(7) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles
csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.
(8) Ha az iratok valamelyike az (1)–(6) bekezdés szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel
meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül megtagadással
visszaküldi az érintett szervezetnek.”
(4) Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további
adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé a nemzeti
fejlesztési miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.
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(8)

(9)

(10)
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(2) A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a nemzeti fejlesztési miniszter a következő döntéseket
hozhatja:
a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt, vagy annak az előterjesztésben meghatározott részét,
vagy az összesített igényeket jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,
b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat,
amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy
c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.
(3) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában – a (4) bekezdésben, valamint a 4. § (6) bekezdésben
meghatározott kivételtől eltekintve – a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a központi beszerző
szervezet a hozzájárulás hiányban nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést. A nemzeti
fejlesztési miniszter döntését követően, a döntéssel kapcsolatban további egyeztetésre nincs lehetőség.
(4) Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli
a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból
történő beszerzés jóváhagyás hiányában is megkezdhető.”
Az R2. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nemzeti fejlesztési miniszter
hozzájárulása hiányában nem kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntése.”
Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A bontást – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását – megelőzően, a 4. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárásban a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i vagy részvételi
felhívás került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi –
határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz az NFM részére.”
A R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni
az NFM-mel az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli
összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére
a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és
indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet,
az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint az NFM által kért további iratokat.
(3) A 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére
a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és
indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet,
az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább
5 munkanappal.
(4) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés
az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg.”
Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást
15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet,
a módosítás tervezetét, – módosítás esetén – az eredeti szerződést a szerződés vagy a módosítás indokolását,
valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére az (1) bekezdés szerinti
előterjesztéssel együtt megküldeni. Az érintett szervezet a szerződés, illetve – amennyiben a módosítással az eredeti
szerződéses érték nő – a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles
csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.”
Az R2. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli
döntését az érintett szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.”
Az R2. 11. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) Az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések
teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat
az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az NFM felé megküldeni.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)
(18)

(3) Az NFM a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos
ellenőrzés keretében is ellenőrzi, különös tekintettel a benyújtott igények és a teljesített közvetlen megrendelések
értékének összhangjára.”
Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A 12. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti
a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását
a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”
Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek az NFM-nek
megküldeni az éves közbeszerzési terveiket legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást adni
a közbeszerzési terveik módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb
3 munkanapon belül.”
Az R2. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A 11.§ (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési
miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását
a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”
Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az NFM feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak
módosításával, az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó
szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A nemzeti fejlesztési
miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási
metodikát, valamint a benyújtandó adatok vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.”
Az R2.
1.
9. § (1) bekezdésében a „2. számú” szövegrész helyébe az „5.” szöveg,
2.
12. § (1) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.
Hatályát veszti az R2. 13. § (2) bekezdése, az 1. számú és 2. számú melléklete.
Az R2. az 1-5. melléklettel egészül ki.
Az R2. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MódR.) 2. §-ában megállapított rendelkezéseit, valamint 1–5. mellékletével megállapított
mellékleteit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

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

(1) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Amennyiben az építési beruházás építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul, vagy a Kbt. 1. mellékletében
foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt irányul, az ajánlatkérőnek
a dokumentációt az 1. melléklet szerinti tartalommal kell elkészítenie. A dokumentációt kivitelezésre és tervezésre
irányuló építési beruházásnál a jogerős építési vagy létesítési engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell
elkészíteni, kivéve:)
„f ) a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő építési beruházás esetén (ha az ajánlatkérő készít
dokumentációt).”
(2) Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés keretei között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után
szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a szerződésben azonban
egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit.”
(3) Az R3. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre
változik:
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„(2) Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint
az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát
a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy
a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó
alkalmasságot igazol.”
(4) Az R3.
1.
14. § (1) bekezdésében a „Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően” szövegrész helyébe a Ptk. 292/B. §
(1) bekezdésétől eltérően” szöveg,
2.
14. § (2) bekezdésében a „Kbt. 130. § (4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Ptk. 292/B. § (2) bekezdésének”
szöveg lép.
(5) Hatályát veszti az R3. 5. § (2) bekezdése.
(6) Az R3. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MódR.) 3. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

4. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 14. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható)
„c) az előző legfeljebb három üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;”
(2) Az R4. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható)
„a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé
számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év
teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli,
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat évben
teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”
(3) Az R4. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható)
„c) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek – különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe;”
(4) Az R4. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)
„a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé
számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését
figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző nyolc évben teljesített
építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”
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(5) Az R4. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)
„c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, és/vagy vezetői végzettségének, és/vagy képzettségének
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének, és/vagy képzettségének ismertetésével, akik
az építési beruházás teljesítéséért felelősek;”
(6) Az R4. 15. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)
„e) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni
a teljesítésbe;”
(7) Az R4. 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá
arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel
lehet megítélni – igazolható)
„a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé
számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését
figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat évben teljesített
szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”
(8) Az R4. 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá
arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel
lehet megítélni – igazolható)
„b) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, és/vagy vezetői végzettségének és/vagy képzettségének
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és/vagy képzettségének ismertetésével, akik
a szolgáltatás teljesítéséért felelősek;”
(9) Az R4. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között
jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés
a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által
végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.”
(10) Az R4. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 15. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.”
(11) Az R4.
1.
5. §-ában a „hatósági vagy közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
2.
13. § (2) bekezdésében a „hatósági és közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
3.
17. § (3) bekezdésében az „a 15. § (1) bekezdés b)–c), f ) pontja, (2) bekezdés b)–c), e)–f ) pontja vagy
(3) bekezdés b), d)–g), i) pontja tekintetében” szövegrész helyébe az „a 15. § (2) bekezdés f ) pontja vagy
a 15. § (3) bekezdés i) pontja tekintetében” szöveg lép.
(12) Hatályát veszti az R4. 2. § f ) pontja, 4. § d) pontja, 11. § (4) bekezdése.
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(13) Az R4. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MódR.) 4. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

5. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz
és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer
beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés b) pontja alapján gyógyszer vagy fertőtlenítőszer beszerzésére kötött szerződésben,
amennyiben a szerződés egy évet meghaladó időtartamú tartós jogviszonyt hoz létre, az intézmény szerződéses
kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti, arra
vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy amennyiben az adott
hatóanyagra vagy fertőtlenítőszerre vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás
vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.”

6. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 11. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:]
„o) a központi beszerző szervezet e rendelet szerinti feladataival összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: NFM) részére, lekérdezésre haladéktalanul adatot szolgáltat.”
(2) Az R6. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az 1. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 13. § (1) bekezdésében meghatározott
intézmények a központosított közbeszerzési díjat közvetlenül fizetik meg. Azon közbeszerzésekre, amelyek
megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, az igénybevevő intézmények díjfizetésre
vonatkozó kötelezettsége teljesítésének biztosítására a központi beszerző szervezet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséggel együttműködést alakít ki.”
(3) Az R6. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A 15. § (2) bekezdés, valamint a 16–18. § szerinti kötelezettségek rendszeres, vagy ismételt megsértése
esetén a központi beszerző szervezet jelzése alapján az NFM a bejelentkezésért, az igénybejelentésért, valamint
az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi
jogkör gyakorlójánál.”
(4) Az R6. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés [Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy
c) pontja alapján kötött keretmegállapodás] vagy keretmegállapodás [Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja
alapján kötött keretmegállapodás] és a keretszerződés vagy keretmegállapodás alapján egyedi szerződés jön létre.”
(5) Az R6. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézménynek nem kell megküldeni közzétételre az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről,
a szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai
Hivatalának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak.”
(6) Az R6. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi beszerző szervezet az összesített intézményi igények alapján a 24. §-ban megjelölt központosított
közbeszerzési eljárások eredményeképpen keretszerződést is köthet. Az intézmények a keretszerződések terhére
kibocsátott megrendelésekkel szerezhetik be a kiemelt termékeket, a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontjával, valamint
a Kbt. 110. § (4) bekezdés a) pontjával összhangban.”
(7) Az R6. 28. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg lép.
(8) Hatályát veszti az R6. 24. § (4) bekezdés i) pontja, valamint 28. § (3) bekezdése.

63194

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

(9) Az R6. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: MódR.) 7. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

7. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére, valamint
a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervekkel
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését
és feltételeit, így különösen a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi létszámot,
az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, az adott intézmény használatában és a Főigazgatóság
üzemeltetésében lévő gépkocsikat, az adott intézmény ellátására a Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre
álló költségvetési forrást. A megállapodásban rögzített szolgáltatásokat meghaladó igények akkor teljesíthetők, ha
azok költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére biztosítja.
(4) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására – szabad kapacitásrendelkezésre állása esetén
az (1) bekezdés a) pontjában nem szereplőközponti költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő más szervezetekkel,
továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó más szervekkel megállapodást köthet. A megállapodásokban
– összhangban a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakkal – rendelkezni kell a Főigazgatóságnál a nyújtott szolgáltatásokkal
összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.”

8. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
9. §		
A 4. § (1), (3)–(4) és (6) bekezdése
a)
a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás
megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások
ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó
személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége,
telefonszám és e-mail cím:
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat
gyakoroló tárca megnevezése:
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett,
akkor a részek pontos megnevezése):
3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):
Uniós eljárásrend
nyílt eljárás

meghívásos eljárás

versenypárbeszéd
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás

keretmegállapodásos eljárás
első része (Kbt. 109. §
a)/b)/c)/d); nyílt/meghívásos/
hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárás)

hirdetmény
közzétételével
induló tárgyalásos eljárás
keretmegállapodásos eljárás
második része1

Nemzeti eljárásrend
Kbt. 121. § b)
Kbt. 121. § a)

nyílt
versenypárbeszéd

meghívásos

hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos

keretmegállapodásos
eljárás (első/második2 hirdetmény nélküli tárgyalásos
rész)

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a meghívottak*:
1

Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet
alkalmazandó)
2
Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet
alkalmazandó)
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Ajánlattételre felhívott neve:
Székelye/Címe:
Cégjegyzékszáma:
4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:
4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:
5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő
időpontja:
7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a
szerződéskötésig, ütemezés
(részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, a részvételi
jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének, valamint az ajánlattételi
felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz
bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldésének tervezett időpontja;
bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja lehetőség szerint):
8. A szerződés futamideje
(megfelelő aláhúzandó):
Határozott idejű szerződésnél
annak időtartama:

határozott

határozatlan

9. Nyilatkozat:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)
IGEN
NEM
Amennyiben igen, ennek indoka:
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10. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos előzetes tájékoztató, előminősítési
rendszer, stb.), a közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat
ellátásához szükséges, stb.)

11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk
11.1. Készült-e előzetes
igen/nem
piackutatás/piacfelmérés?
11.2. A becsült érték kiszámításának módszere
(előzetes ajánlatok bekérése, korábbi
tapasztalatok, stb.)
12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata
12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások
részvétele az eljárásban?
12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon
12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az
eljárásban?
12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket
alkalmaz?
12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok
hatálya alatt?
13. Külső szakértők
13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom
(műszaki leírás, bírálat) előkészítésére,
elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?
13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos
közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz
kapcsolódóan jogi tanácsadást?
14. Szociális és környezetvédelmi szempontok
14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális
szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e
környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési
eljárásban?

igen/nem
igen/nem (ha igen, ennek indoka)
igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem
igen/nem
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Mellékletek:
a) ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét
szakasz tekintetében,
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy
tárgyalásos eljárás esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény is,
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az
előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és
dokumentációkat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,
d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének
küldendő indokolás,
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték
meghatározására és bíráló bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok,
összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás
megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat,
f) a 4. § (7) bekezdés szerinti irat.
*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg
kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.
Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.”
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2. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás
megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési
beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó
személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat
gyakoroló tárca megnevezése:
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett,
akkor a részek pontos megnevezése):
3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):
Kbt. 121. § b)
hirdetmény közzétételével
nyílt
meghívásos
induló tárgyalásos
Kbt. 121. § a)
keretmegállapodásos hirdetmény nélküli
tárgyalásos
versenypárbeszéd eljárás (első/második3
Kbt.
rész)
Kbt.
egyéb 122/A. §
122. § (7) h.n.t.
4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*:
Ajánlattételre felhívott neve:
Székelye/Címe:
Cégjegyzékszáma:
4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:
5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő
időpontja:
3

Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet
alkalmazandó)

63199

63200

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama
a szerződéskötésig, ütemezés
(részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, a részvételi
jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének, valamint az ajánlattételi
felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz
bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldésének tervezett időpontja;
bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja lehetőség szerint):
8. A szerződés futamideje
(megfelelő aláhúzandó):
Határozott idejű szerződésnél
annak időtartama:

határozott

határozatlan

9. Nyilatkozatok:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)
IGEN
NEM
Amennyiben igen, ennek indoka:
10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára
vonatkozó információk
10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:
10. b) részletes műszaki leírás:
10. c) kizáró okok és igazolás módja:
10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja:
10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere:
11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához
szükséges, stb.)

12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk
12.1. Készült-e előzetes
igen/nem
piackutatás/piacfelmérés?
12.2. A becsült érték kiszámításának módszere
(előzetes ajánlatok bekérése, korábbi
tapasztalatok, stb.)
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13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata
13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások
részvétele az eljárásban?
13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon
13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az
eljárásban?
13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket
alkalmaz?
13.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok
hatálya alatt?
14. Külső szakértők
14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom
(műszaki leírás, bírálat) előkészítésére,
elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?
14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos
közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz
kapcsolódóan jogi tanácsadást?
15. Szociális és környezetvédelmi szempontok
15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális
szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e
környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési
eljárásban?

igen/nem
igen/nem (ha igen, ennek indoka)
igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem
igen/nem

Mellékletek: a 4. § szerinti iratok
* A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében
meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H”
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3. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodásokból történő megrendelésekhez
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó
személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat
gyakoroló tárca megnevezése:
2. Igénylési időszak:

I. negyedév (január-március)/II. negyedév
(április-június)/III. negyedév (júliusszeptember)/IV. negyedév (október-december)

3. A beszerzés nettó értéke:
4. Beszerzés tárgyának besorolása
Kiemelt termékkör
Kommunikációs eszközök és
szolgáltatások
Információtechnológiai
rendszerek és szolgáltatások
Irodatechnikai berendezések és
szolgáltatások
Irodabútorok
Papíripari termékek és
irodaszerek
Gépjárművek
Gépjármű-üzemanyagok
Utazásszervezések
Elektronikus közbeszerzési
szolgáltatások - elektronikus
árlejtés szolgáltatás

negyedéves
keretmegállapodás azonosítója* kiemelt
(HUF)

Negyedéves nettó összérték:
Negyedéves bruttó összérték (nettó + közbeszerzési díj + …%
ÁFA)

nettó összérték
termékkörönként
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Melléklet: 4. § (7) szerinti irat
* Annyi sor beszúrása szükséges termékkörönként, ahány keretmegállapodásból az érintett
szervezet megrendelést kezdeményez.
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H”
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4. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében
lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó
személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail):
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat
gyakoroló tárca megnevezése:
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok
2. a) A keretmegállapodás azonosítója:
2. b) A keretmegállapodás hatálya:
3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó)

konzultáció/versenyújranyitás

4. A beszerzés tárgya:

5. A beszerzés nettó értéke:
6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma
6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége:
6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:
Melléklet: 4. § (7) szerinti irat
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H”
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5. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió
forintot elérő értékű szerződésekre vonatkozóan
A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat
gyakoroló tárca megnevezése:
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:

3. A szerződés nettó értéke:
4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:
5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):
6. A szerződéskötés v. -módosítás tervezett
időpontja:
7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó): határozott
Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI
8.1. Hivatalos név:
8.2. Székhely:
8.3. Postacím:
8.4. Szervezeti-működési forma:
8.5. Cégjegyzékszám:
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:
8.7. Adószám:
8.8. Statisztikai szám:
8.9. Kapcsolattartó személy neve:
8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

határozatlan
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9. A szerződéskötés v. -módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:

Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete,
fedezetigazolás
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H”

63207

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

A Kormány 239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) 2014-től a 9–12. §-ban foglalt pályázat Közép-Magyarország régió pénzügyi fedezetét a minisztérium
költségvetésében szereplő előirányzaton kell megtervezni.”
2. §		
A Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályát veszti.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 240/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az Intézet közfeladatai körében – az e célból rendelkezésére bocsátott forrás terhére – az információs
társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével, az eMagyarország hálózat szakmai
koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el.”
2. §		
Az R. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendelet 6/A. §-a
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7.,
2012.1.11., 3. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
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,
az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és
24. pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az 1. számú melléklet 14. sora szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”
2. §		
A Rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerinti módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:
„14.

Vasúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Elektronikus
hírközlési
építmények
(különösen
antennák,
antennatartó
szerkezetek és
felszín alatti
távközlési
alépítmények)

Hírközlés-hatósági
engedélyek

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépületek
átalakítása)

Általános
építésügyi
hatósági
engedélyek

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi
hivatala vagy
járási építésügyi
és örökségvédelmi
hivatala,
műemléket érintő
ügyben a járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

fővárosi és megyei
kormányhivatal
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Felszíni sajátos
építmények,
így különösen
utak, járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek
építési munkái

Közúthatósági
engedélyek

Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja”

a MÁV Zrt. és
a GySEV Zrt. által
működtetett vasúti
pályahálózaton
a GSM-R rendszer
megvalósítása
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A Kormány 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1–24., 26. és 27. pontjában és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96. §
(4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló támogatott tevékenységek
esetében az előlegnyújtás és a költségvetési támogatás kifizetése során)
„d) időközi kifizetést a támogatás folyósítója a felmerült, vagy – ha a pályázati felhívás és a támogatási szerződés
vagy a támogatói okirat arra lehetőséget biztosít – átalány alapon elszámolt költségekhez igazodva, teljesítés- és
– a derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó
projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
egyedi döntése szerinti projektek kivételével – forrásarányosan teljesít,”
(2) Az Ávr. 96. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló támogatott tevékenységek
esetében az előlegnyújtás és a költségvetési támogatás kifizetése során)
„j) a derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó
projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
egyedi döntése szerinti projektekre vonatkozó időközi kifizetést a támogatás folyósítója a d) pontban foglaltak
szerint teljesíti, azzal az eltéréssel, hogy a projekt támogatástartalma az önerő arányos hozzárendelése nélkül is
kifizethető, azzal, hogy a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott finanszírozási arányt
a záró kifizetésig helyre kell állítania a kedvezményezettnek.”

2. §		
Az Ávr. 176. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 96. § (4) bekezdés d)
és j) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes
szabályairól
A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
28. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező):
a)
őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint
árbevételének legalább 50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)
szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való
folytatásából származik,
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b)

c)

2. §

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni
cég, szövetkezet, egyesülés, amely a legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az egyszerűsített éves
beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a 2. mellékletben felsorolt,
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő
mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, vagy
szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter külön
jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és az 1. vagy 2. mellékletben
meghatározott tevékenységet végzi.

(1) A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák
kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó,
a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és
a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és
november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig
érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.
(2) A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági
bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.
(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

3. §		
A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező
aa)
családi és utónevét vagy megnevezését,
ab)
lakcímét vagy székhelyét,
b)
kérelmező belföldi kézbesítési címét,
c)
a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek minősül,
d)
a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri,
e)
az útdíjköteles elemi útszakasz megjelölését,
f)
a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, valamint
g)
a kérelmező saját kezű vagy cégszerű aláírását.
4. §		
A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.
5. §

(1) A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.
(2) A hatósági bizonyítvány tartalmazza
a)
a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát,
b)
a díjkategóriát,
c)
az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a kérelmező mely útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan jogosult
díjmentes viszonylati jegy kiváltására,
d)
az arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely terményt szállíthatja, valamint
e)
a termék betakarításának legfeljebb 30 napos időtartamának kezdő- és végnapját.
(3) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a honlapján történő közzététel útján a jegyző rendelkezésére bocsátja
a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó útdíjköteles útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét.

6. §		
A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági bizonyítványban
megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére.
7. §		
Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti mezőgazdasági tevékenységek
011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
011201 Rizstermesztés
011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

2. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti mezőgazdasági
tevékenységek
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

3. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Mezőgazdasági termények
1.
2.
3.
4.

Zöldségek
Dinnye
Gabonafélék
Olajos magvak

A Kormány 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott
egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.
törvény 24/C. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) Ez a rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre,
illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre, és a Tv., valamint e rendelet rendelkezései szerint szolgáltatott
adatok felhasználására terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek.
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2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség
2. §

(1) A dohánytermék-kiskereskedő a készletéről, illetve annak forgalmáról a Tv. 15/B. §-ában meghatározott
nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét e rendeletben meghatározott tartalommal, formában
és módon köteles teljesíteni.
(2) Azon termékek felsorolását, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíteni
kell az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Azon adatokat, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell
a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság (a továbbiakban:
részvénytársaság) készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált
és igénybe vehető rendszerek és eszközök listáját, a részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségnek a 2. § (4) bekezdésében meghatározott, minősített nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendszer útján legalább naponta kell a részvénytársaság felé elektronikus úton eleget tenni.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni
akkor is, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult személy több koncessziós jogosultság
alapján több dohányboltban, vagy elkülönített helyen folytatja tevékenységét.
(3) A részvénytársaság a hozzá beérkezett a Tv. 17. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához szükséges adatokat
a vámhatóság felé a tárgyhót követő hó 5. napjáig, illetve a vámhatóság kérelmére bármikor továbbítja.

4. §		
A részvénytársaság az adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabb teljesíthetősége érdekében adott
dohánytermék-értékesítési helyhez (dohánybolthoz, elkülönített helyhez) egyedi azonosítót rendelhet. Ezen
azonosítóról a részvénytársaság a dohánytermék-kiskereskedőt értesíti, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének
ezen azonosító feltüntetésével köteles eleget tenni.

3. A regisztrációs kötelezettség
5. §

(1) Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási
kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni azok, akik érintett terméket Magyarországon először szabad
forgalomba bocsátanak, kötelesek az érintett termék valamennyi fajtáját – az 1. melléklet 1. pontjában
meghatározott dohánytermékek esetében az ahhoz tartozó kiskereskedelmi eladási árral együtt –
a részvénytársaságnál a dohánytermék-kiskereskedők bármelyike részére történő első értékesítést megelőző
legalább 10 nappal bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció).
(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni. A bejelentéssel együtt az adott
érintett termékből legalább három egységnyi mintát is át kell adni, melyet a részvénytársaság megőriz.
(3) A részvénytársaság a hiánytalan regisztrációt a bejelentést követő 5 napon belül tudomásul veszi, és az érintett
termékek egyedei azonosítóját (cikkszámát) a dohánytermék-kiskereskedők részére hozzáférhetővé teszi.
(4) A dohánytermék-kiskereskedő köteles gondoskodni arról, hogy az általa forgalmazott termékekről az e rendelet
szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag a részvénytársaság
által kibocsátott egyedi azonosító feltüntetésével tegyen eleget.
(5) A már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén az érintett terméket új terméknek
kell tekinteni. Ennek megfelelően a regisztrációs kötelezettségnek akkor is újra eleget kell tenni, ha az 1. melléklet
1. pontjában meghatározott dohányterméknek kizárólag a kiskereskedelmi eladási ára változik meg. A kizárólag
a kiskereskedelmi árváltozás miatti újbóli regisztráció során a (2) bekezdésben szereplő mintaadási kötelezettség
nem alkalmazandó.
(6) Az érintett termékek regisztrációját első alkalommal 2013. augusztus 1-jéig kell teljesíteni.

4. Az adatok feldolgozása
6. §

(1) Amennyiben a részvénytársaság megállapítja, hogy a dohánytermék-kiskereskedő nem, vagy nem teljes körűen
szolgáltatja az e rendelet szerint kötelezően szolgáltatandó adatokat, úgy a hiányok pótlására a dohánytermékkiskereskedőt írásban felszólítja. Ismételt jogsértés esetén a részvénytársaság a koncessziós szerződésben biztosított
jogaival élhet, illetve a vámhatósághoz fordulhat.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vámhatóság a jogsértő dohánytermék-kiskereskedőnél ellenőrzést
folytathat le, vagy a Tv. 23. § (1) bekezdés szerinti jogával élhet.

5. Az adatok felhasználása
7. §

(1) A részvénytársaság a hozzá beérkezett adatokat kezeli, feldolgozza (így különösen: rendszerezi, szűri, csoportosítja),
illetve azokból elemzést, összesítést készít.
(2) Az adatkezelés és felhasználás keretében a részvénytársaság
a)
a hozzá beérkezett adatokat a vámhatóság részére szükség szerint továbbítja, illetve
b)
a koncessziós szerződés rendelkezéseinek maradéktalan megtartását ellenőrzi.
(3) A részvénytársaság a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzési feladatai során összevetheti különösen az egyes
érintett termékek beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos adatokat és a koncessziós szerződésben írt
kötelezettségvállalásokat, és jogsértés esetén élhet a koncessziós szerződés, illetve jogszabály biztosította jogaival.
(4) Az adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy bármely hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi szerv (együttesen: hatóság)
ilyen irányú megkeresése esetén a kezelt adatokat a részvénytársaság a hatóság, illetve egyéb, a részvénytársaság
által az ellenőrzésbe bevont személy vagy szervezet felé továbbítsa.
(5) A részvénytársaság bármely olyan személynek vagy szervezetnek, aki e rendelet szerinti regisztrációs
kötelezettséggel rendelkezik, a hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat illetve
összesítéseket kérelemre átadhatja. Ennek során a részvénytársaság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel
és átadással összefüggő költségei megtérítését kérheti.

6. Egyéb rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2., 4. és 5. alcíme, valamint 2. melléklete 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. §		
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre:
1. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
96. §-ában meghatározott
a)
cigaretta
b)
szivar
c)
szivarka
d)
finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány)
e)
egyéb fogyasztási dohány (pipadohány)
f)
bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán
részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt
2. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott
a)
cigarettapapír, akár cigarettapapír-lap, akár cigarettapapír-hüvely formájában hozzák azt forgalomba,
b)
füstszűrő
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2. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre:
1. A dohánytermék-kiskereskedőre vonatkozó adatok:
a)
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
adószáma
b)
a dohánytermék-értékesítési hely (dohánybolt, elkülönített hely) olyan azonosító száma, amelyet
a részvénytársaság bocsát ki; ennek hiányában annak pontos, a vámhatósági engedélyben feltüntetett címe
c)
a dohánytermék-értékesítési helyen használt pénztárgépek azonosítója
2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok
a)
a beszerzett érintett termékek (az érintett termékek egyedi azonosítója alapján történő bontásban)
b)
az értékesített érintett termékek (az érintett termékek egyedi azonosítója alapján történő bontásban)
c)
a leltárkészlet változásának egyéb okai (így különösen: készletmozgatással, sérüléssel, leltárhiánnyal érintett
termékek)
3. Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként)
a)
az érintett termék egyedi azonosítója
b)
az érintett termék megnevezése
c)
az érintett termék vonalkódja
d)
a beszerzett érintett termék bruttó (a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő) beszerzési ára
e)
a beszerzett érintett termék bruttó (a fogyasztó által a dohánytermék-kiskereskedőnek megfizetendő)
kiskereskedelmi eladási ára
f)
az érintett termék állapota, mozgása (beszerzés, eladás, készleten van stb.)
g)
mennyiség (a legkisebb csomagolási egység alapján (pl. doboz))
h)
bizonylat – azonosítók, bizonylati dátumok és összegek
i)
a termék – kiszerelés információi

3. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1.
2.
3.

4.
5.
6.

A nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának tartalmi elemei:
A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma
A bejelentő minőségének megjelölése (dohánytermék-nagykereskedő; egyéb érintett termék esetében első
forgalmazó)
A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk:
a)
típusa
b)
márkaneve/márkajelzése
c)
alfajtája (ha megkülönböztethető)
d)
egyedi jellemző (ha megkülönböztethető)
e)
a termék rövid leírása
f)
egyéb jellemző kódok (így különösen: EAN kód, Vámtarifaszám)
A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve
A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei
Dohánytermék esetén a dohánytermék:
a)
mérete (mm)
aa)
összes hosszúság (cigaretta, szivarka, szivar),
ab)
vágatszélesség (fogyasztási dohány)
b)
kémiai jellemzők
ba)
nikotintartalom (mg/cigaretta),
bb)
kátránytartalom (mg/cigaretta),
bc)
szén-monoxid-tartalom (mg/cigaretta)
c)
mennyiségi jellemzők
ca)
a fogyasztói csomagolási egységben levő darabszám (cigaretta, szivar, szivarka),
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cb)

a fogyasztói csomagolási egységben levő termék tömege (fogyasztási dohány, rágásra vagy
tüsszentésre szolgáló dohánytermék),
cc)
a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, stb.)
d)
füstszűrő alkalmazása.
7. A dohánytermék kiskereskedelmi (fogyasztói) értékesítési ára; egyéb termék esetén az első javasolt fogyasztói ár.

4. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: engedélyezési rendelet) 1. melléklet 1.5. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1.5. A dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése – ide nem értve a Tv. által lehetővé tett kivételes
dohányértékesítési lehetőséget (mozgóbolt) – kizárólag
a) a dohánybolt üzletterében, vagy
b) a Tv. rendelkezéseinek megfelelő esetben az elkülönített helyen, azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén
belül történhet.
A b) alpont alkalmazásában az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet
más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal, vagy
függönnyel elkülönül.”
2. Az engedélyezési rendelet 1. melléklet 1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7. Az 1.5. pont b) alpont alkalmazásában a dohánytermék fizikai átadására minden esetben az elkülönített helyen
belül kerülhet csak sor; adott esetben – ha az üzlet üzemeltetője és a koncesszió jogosultja ugyanazon személy –
az értékesítés más elemei (pl. az áru pénztárgépben való rögzítése) történhetnek az üzlethelyiség más részében is.”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 34/2013. (VI. 30.) BM rendelete
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel szükséges egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi
11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb ügyész véleményének
kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró miniszterelnökkel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 9. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés q) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel, valamint 1. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökkel egyetértésben –,
a 13. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és o) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb
ügyész véleményének kikérésével –,
a 14. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke
véleményének kikérésével –,
a 15. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésében, a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke
véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása
1. §		
A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogvatartott)
„c) előzetesen letartóztatott
ca) havonta legalább két alkalommal fogadhat látogatót és kaphat csomagot,
cb) hozzátartozójával, valamint – az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság jóváhagyásával – más személyekkel
levelezhet,
cc) a pártfogó felügyelővel az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság engedélye nélkül tarthat kapcsolatot,”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

63219

2. §		
Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A fogvatartott)
„d) előzetesen letartóztatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt a Bv. tvr. 118. § (1) bekezdés f ) pontjában
foglaltak szerint kap.”
3. §		
Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok – a fogvatartás időtartamára figyelemmel – a bűnügyi őrizetest,
a b), c) pont kivételével a közbiztonsági őrizetest is megilletik.”
4. §		
Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogda a fogvatartottak elhelyezésére, biztonságos őrzésére szolgáló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas
épület vagy épületrész. A zárkában elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden fogvatartottra
legalább hat köbméter légtér és három négyzetméter – fiatalkorú és női fogvatartottak esetén három és fél
négyzetméter – mozgástér jusson. A mozgástér meghatározása szempontjából a zárka alapterületéből az azt
csökkentő berendezési és felszerelési tárgyak által elfoglalt területet figyelmen kívül kell hagyni. A zárka felszerelési
és berendezési tárgyait a melléklet tartalmazza.”
5. §		
Az R1. 18. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A fogvatartás során el kell különíteni:)
„g) a katonát a többi fogvatartottól, továbbá a különböző állománycsoportú katonákat egymástól,”
6. §		
Az R1. 35. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Általános fogdaellenőrzésre jogosult:)
„c) a rendészetért felelős miniszter, az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, illetve az országos
rendőr-főkapitány által szervezeti és működési szabályzatban kijelölt személyek,”
7. §		
Az R1. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § E rendelet alkalmazásában
a) hozzátartozó a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1) bekezdés
14. pontjában meghatározott hozzátartozó,
b) katona a Btk. 127. § (1) bekezdésében meghatározott katona.”
8. §		
Az R1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
9. §		
Az R1.
a)
2. § (1) bekezdés f ) pontjában a „gyógyszert térítés nélkül kap” szövegrész helyébe a „gyógyszert
– a d) pontban meghatározott kivétellel – térítés nélkül kap”;
b)
4/A. §-ában, 17. § (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében a „büntetés-végrehajtási felügyeleti” szövegrész
helyébe a „büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó”;
c)
4/B. § a) pontjában az „állampolgári jogok országgyűlési biztosához, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségi
jogok országgyűlési” szövegrész helyébe az „alapvető jogok”;
d)
4/B. § b) pontjában az „az adatvédelmi biztoshoz” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnökéhez”;
e)
25. § (5) bekezdésében az „a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
4/1981. (III. 31.) EüM rendelet 18. §-ának (1) bekezdése szerinti” szövegrésze helyébe az „a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti”;
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f)

27. § (7) bekezdésében az „a Bv. tvr. 121. §-ának a) és d) pontja, valamint a 125. §-a (2) bekezdésének a) és
b) pontjában” szövegrész helyébe az „a Bv. tvr. 121. § (1) bekezdés a) és d) pontjában”;
g)
30. § (1) bekezdésében az „a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
(a továbbiakban: RSzSz.)” szövegrész helyébe az „a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.)
BM rendelet (a továbbiakban: 30/2011. BM rendelet)”;
h)
34. § (1) bekezdésében az „az RSzSz. 90. §-a” szövegrész helyébe az „a 30/2011. BM rendelet 76. §-ának”;
i)
34/A. § (3) bekezdésében az „az RSzSz. 60. §-a” szövegrész helyébe az „a 30/2011. BM rendelet 41. §-ának”;
j)
35. § (1) bekezdés a) pontjában a „büntetésvégrehajtás-felügyeleti” szövegrész helyébe a „büntetésvégrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó”;
k)
35. § (1) bekezdés b) pontjában az „állampolgári jogok és a kisebbségek jogainak országgyűlési” szövegrész
helyébe az „alapvető jogok”;
l)
35. § (2) bekezdés a) pontjában az „igazságügyi és rendészeti minisztériumi, rendőrségi vezető, illetve”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszter, a rendőrségi vezető, valamint”
szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
1. § (1) bekezdésében az „és a szabálysértési elzárást töltő, amennyiben számára a fogvatartás helyéül
rendőrségi fogdát jelöltek ki” szövegrész,
b)
11. §-ában a „Magyarországon elhunyt és” szövegrész.

2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása
11. §		
A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a) pontjában
aa)
a „(Btk. 172. §)” szövegrész helyébe az „[a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 166. §]”,
ab)
a „Btk. 185. §” szövegrész helyébe a „Btk. 233. §”,
ac)
a „Btk. 190. §” szövegrész helyébe a „Btk. 239. §”;
b)
3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés bűntette, vétsége,
illetőleg” szövegrész helyébe az „a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, a járművezetés bódult
állapotban bűncselekmény, illetve”
szöveg lép.

3. A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosítása
12. §		
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
Mellékletének 53. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megerősített szolgálat rendelhető el a szolgálati helyen:)
„d) az Alaptörvény 48–54. cikkében szabályozott különleges jogrend bevezetésekor.”
13. §		
A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
Mellékletének
a)
18. § (3) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszteri” szövegrész helyébe a „belügyminiszteri”;
b)
73. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közveszély-okozás, a terrorcselekmény törvényi tényállásait” szövegrész
helyébe az „a közveszély okozása, a terrorcselekmény, a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása,
valamint a terrorizmus finanszírozása bűncselekmények törvényi tényállásait”;
c)
73. § (2) bekezdés a) pontjában az „a robbanóanyaggal vagy robbanószerrel” szövegrész helyébe az „a
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés”
szöveg lép.
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4. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló
2001. évi LXXXV. törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 4/2002. (III. 28.) IM rendelet módosítása
14. §		
A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes szabályairól szóló
4/2002. (III. 28.) IM rendelet 14. §-ában az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a
(6) bekezdésének alapján” szövegrész helyébe „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 282/A. §
(6) bekezdése vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.

5. A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények
parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet módosítása
15. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A parancsnok – a Be. 165. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel – a katonai ügyészhez indokolt előterjesztést tesz:]
„j) a büntetőeljárásnak a Be. 487. §-a alapján történő megszüntetésére;”
(2) Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a parancsnok tesz
előterjesztést a katonai ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének,
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult
nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy
ha a nyomozást a parancsnok megszüntette – kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye –
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus
adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdést
értelemszerűen alkalmazni kell.
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(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat
útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján
beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást
meghatározó jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.”
16. §		
Az R2. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak
tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 278. § (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatalos helyiségében tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek
javaslatot tesz.”
17. §		
Az R2.
a)
1. §-ában
aa)
az „az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó” szövegrész helyébe az „a”,
ab)
a „ha a nyomozás nem tartozik a katonai ügyész kizárólagos hatáskörébe [Be. 474. § (2) bekezdés
b) pont, 474. § (3) és (4) bekezdés]” szövegrész helyébe a „ha a nyomozást nem a katonai ügyész
vagy a legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt:
katonai ügyész) végzi”;
b)
7. § (4) és (6) bekezdésében az „a katonai ügyészséget” szövegrész helyébe az „az ügyészséget”;
c)
8. § (1) bekezdésében az „a katonai ügyészség” szövegrész helyébe az „az ügyészség”;
d)
21. § (1) bekezdésében az „ellenvetést” szövegrész helyébe a „panaszt”
szöveg lép.
18. §

(1) Hatályát veszti az R2.
a)
3. § (2) bekezdése,
b)
4. § (2) bekezdése,
c)
5. §-a,
d)
6. § (5) bekezdése,
e)
7. § (5) bekezdése,
f)
14. §-a,
g)
15. § (2) bekezdése,
h)
18. § (1) és (2) bekezdése,
i)
20. §-át megelőző „a terhelt védekezési joga gyakorlásának biztosítása” alcím címe,
j)
22. § (3) bekezdése,
k)
24. § (2) és (3) bekezdése,
l)
25. §-a,
m)
Melléklete.
(2) Hatályát veszti az R2.
a)
3. § (1) bekezdésében az „ – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – ”;
b)
6. § (4) bekezdésében a „Ha az elkövető kiléte nem volt megállapítható, a büntetőeljárást az azt elrendelő
parancsnok függeszti fel [Be. 188. § (1) bekezdés c) pont].”;
c)
7. § (3) bekezdésében az „A nyomozótiszt megbízásához a parancsnok beszerzi a katonai ügyészség előzetes
egyetértését.”;
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d)
7. § (6) bekezdésében az „ , egyben a bevont „Nyomozótiszti igazolvány”-t visszaküldi”;
e)
19. §-ában az „a Magyar Honvédség Katonai Fogházában, kivételesen”;
f)
21. § (1) bekezdésében az „ , illetve az ellenvetéssel”;
g)
22. § (2) bekezdésében a „(szolgálati jellemzését)”
szövegrész.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása
19. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM
együttes rendelet (a továbbiakban: Nyor.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Védő kirendelése esetén a kirendelő határozatnak tartalmaznia kell az eljáró nyomozó szerv megnevezését,
a gyanúsított nevét, lakcímét, a gyanúsításban közölt bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti megnevezését, a kirendelésre való utalást és az ügyvéd, illetve az európai
közösségi jogász megnevezését.”
20. §		
A Nyor. a 87. §-t követően a következő alcímmel és 87/A. §-sal egészül ki:

„A Be. 158/B–158/D. §-ához
(Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele)
87/A. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a nyomozó szerv vezetője
tesz előterjesztést az ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró nyomozó szerv megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének,
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult
nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy
ha a nyomozást a nyomozó szerv megszüntette – kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye –
haladéktalanul előterjesztést kell tenni az ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat
visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a nyomozó szerv vezetője jogosult. Az előterjesztés tartalmára
a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.
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(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat
útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján
beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást
meghatározó jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.”
21. §		
A Nyor. 165. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„165. § A törvényben meghatározott közjogi tisztséget betöltő személyek ellen – így különösen
a) az országgyűlési képviselő, az európai parlamenti képviselő, az Országgyűlés háznagya, az Alkotmánybíróság tagja,
az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Költségvetési Tanács elnöke,
a bíró és az ügyész ellen,
b) az országgyűlési képviselő választásán jelöltként igazolt személy ellen [az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdés] –
csak a mentelmi jog felfüggesztése után, illetve az arra jogosult előzetes hozzájárulásával indítható büntetőeljárás.”

22. §		
A Nyor. 169. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„169. § Ha arra merül fel gyanú, hogy a közlekedési bűncselekményt szeszes ital fogyasztásából származó alkoholtól
ittas állapotban lévő, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható egyéb szer befolyása alatt álló személy követte
el, az ennek megállapításához szükséges intézkedéseket, nyomozási cselekményeket haladéktalanul el kell végezni.”
23. §		
A Nyor.
a)
14. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „a
Belügyminisztérium” szöveg,
b)
170. § (1) bekezdésében az „alkoholos befolyásoltsága” szövegrész helyébe a „szeszes ital fogyasztása” szöveg,
c)
170. § (2) bekezdésében a „hitelesített légalkoholmérő készülékkel” szövegrész helyébe a „hiteles elektromos
légalkoholmérő berendezéssel (a továbbiakban: hiteles mérőeszköz)” szöveg,
d)
170. § (3) bekezdésében a „hitelesített légalkoholmérő eszközzel” szövegrész helyébe a „hiteles
mérőeszközzel” szöveg,
e)
171. § (1) bekezdés a) pontjában a „vezetési képességre hátrányosan ható szer jelenléte” szövegrész helyébe
a „szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mellett a vezetési képességre hátrányosan ható egyéb szer
jelenléte” szöveg,
f)
171. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában a „hitelesített légalkoholmérő készülékkel” szövegrészek helyébe
a „hiteles mérőeszközzel” szöveg,
g)
171. § (1) bekezdés e) pontjában a „hitelesített légalkoholmérő készülék” szövegrész helyébe a „hiteles
mérőeszköz” szöveg,
h)
172. §-ában és 173. §-ában a „vezetési képességre hátrányosan ható szer” szövegrészek helyébe a „vezetési
képességre hátrányosan ható egyéb szer” szöveg,
i)
174. § (2) bekezdésében
ia)
a „vezetői engedéllyel” szövegrész helyébe a „járművezetésre jogosító okmánnyal” szöveg,
ib)
a „vezetői engedélye” szövegrész helyébe a „járművezetésre jogosító okmánya” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti a Nyor. 166. § (2) bekezdése.
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7. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása
25. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet 20. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 20. § (4) bekezdés c) és d) pontjában
a „szabálysértés” szövegrész helyébe a „szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés” szöveg lép.

8. A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló
21/2007. (V. 23.) IRM rendelet módosítása
26. §		
A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 21/2007. (V. 23.)
IRM rendelet
a)
1. §-ában az „a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes
igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
rendelkezéseire” szövegrész helyébe az „a pártfogó felügyelői szolgálat tevékenységéről szóló rendelet
rendelkezéseire” szöveg,
b)
3. §-ában az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 82. §-a
(5) bekezdésének a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
IV. törvény 82. § (5) bekezdés a)–d) pontjában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 71. § (2) bekezdés a)–d) pontjában” szöveg,
c)
4. § a) pontjában az „az R. 25. §-ának (5) bekezdése szerinti pártfogó felügyelői értesítés” szövegrész helyébe
az „a pártfogó felügyelőnek a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról, a pártfogó felügyelet kezdő
időpontjáról és a pártfogó felügyelő személyéről szóló értesítése” szöveg
lép.

9. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási
szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet módosítása
27. §		
A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén
tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A belépést engedélyezni kell, ha a fogvatartott képviselője a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása
érdekében keresi fel az intézetet. A fogvatartott és a 4. § g) pontja alá nem tartozó képviselőjének beszélgetése
ellenőrizhető.”
28. §		
Az R3.
a)
1. § (2) bekezdés e) pontjában a „18. életévüket betöltött tanulója, hallgatója, oktatója” szövegrész helyébe
az „oktatója, valamint 14. életévét betöltött tanulója, hallgatója”;
b)
4. § o) pontjában a „[Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe az „[a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény 127. § (1) bekezdés]”;
c)
10. § (1) bekezdésében a „fogvatartott képviselőjének” szövegrész helyébe a „fogvatartott 4. § g) pontja alá
nem tartozó képviselőjének”
szöveg lép.

10. A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati
engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének
szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása
29. §		
A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély,
a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 4. § b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(A rendőr a szakszolgálati engedélyt az intézkedés helyszínén elveszi, ha:)
„b) a légijármű vezetője a segítségnyújtás elmulasztása [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 166. §], a közlekedés biztonsága elleni [Btk. 232. § (1)–(3) bekezdése, továbbá a (4) bekezdése
esetén, ha az maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél
több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott], a légi közlekedés veszélyeztetése [Btk. 233. §
(1) és (2) bekezdése, továbbá a (3) bekezdése esetén, ha az maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást,
tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott],
a járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §), vagy a cserbenhagyás
(Btk. 239. §) bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható,
c) a légijármű vezetője az ittas vezetés szabálysértése [a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 217. § a) pont] elkövetésével gyanúsítható,
d) a szakszolgálati engedély jogosítottja a járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §) bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítható,”

11. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról szóló 82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet módosítása
30. §		
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés
b) pontja alkalmazásáról szóló 82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet 1. §-ában az „és 8. §-ában” szövegrész helyébe
az „ , 8. §-ában és 8/A. §-ában” szöveg lép.

12. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező
egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása
31. §		
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet
a)
1. § (2) bekezdés a), b) és i) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b)
1. § (2) bekezdés d) pontjában a „szándéka terrorcselekmény elkövetésére vagy terrorszervezetek
támogatására” szövegrész helyébe a „szándéka terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása
bűncselekmény elkövetésére”,
c)
1. § (2) bekezdés f ) pontjában az „eszközök és szolgáltatások” szövegrész helyébe az „eszköz vagy szolgáltatás,
illetve kettős felhasználású termék”, valamint
d)
2. § c) és d) pontjában a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség”
szöveg lép.

13. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályiról szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet
módosítása
32. §		
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályiról szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési elzárást (a továbbiakban: elzárás) az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását
foganatosító intézetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell
végrehajtani.”
33. §		
Az R4. 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a szabálysértési hatóságnak tudomása van arról, hogy az elkövető előzetes letartóztatásban van, vagy
szabadságvesztést, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti elzárást
(a továbbiakban: büntetőjogi elzárás), illetve más ügyben kiszabott elzárását tölti, vagy javítóintézeti nevelés hatálya
alatt áll, a bírósági határozatot, illetve az elzárás végrehajthatósága elévülésének időpontjára vonatkozó közlést
megküldi annak
a) az előzetes letartóztatást foganatosító büntetés-végrehajtási intézetnek, javítóintézetnek vagy rendőrségi
fogdának, ahol az előzetes letartóztatást foganatosítják, vagy
b) a büntetés-végrehajtási intézetnek, ahol a szabadságvesztést, büntetőjogi elzárást, illetve a más ügyben kiszabott
elzárást végrehajtják, vagy
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c) a javítóintézetnek, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.
(3) Ha az elkövetőt az előzetes letartóztatásból szabadlábra helyezték, illetve a szabadságvesztésből, a büntetőjogi
elzárásból vagy az elzárásból szabadították, illetve a javítóintézeti nevelésből elbocsátották, a büntetés-végrehajtási
intézet, a javítóintézet, vagy a rendőrségi fogda a bírósági határozatot – a szabadulás napjának megjelölésével –
haladéktalanul visszaküldi az azt megküldő szabálysértési hatóságnak.”
34. §		
Az R4. 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„7. Elzárás végrehajtása előzetes letartóztatásban lévő, javítóintézeti nevelés hatálya alatt álló, illetve
idegenrendészeti őrizetben vagy menekültügyi őrizetben lévő elkövető személy esetén
12. § (1) Ha az elkövető
a) előzetes letartóztatását rendőrségi fogdában vagy javítóintézetben foganatosítják, amennyiben az előzetes
letartóztatást megszüntetik, vagy
b) javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, amennyiben a javítóintézetből elbocsátják, vagy ideiglenesen elbocsátják
őt az elzárásról rendelkező bírósági határozattal, valamint az elzárás végrehajthatósága elévülésének időpontjára
vonatkozó közléssel a büntetés-végrehajtási intézetbe a rendőrség átkíséri.
(2) Ha idegenrendészeti őrizet végrehajtása során elzárás végrehajtására érkezik határozat, az idegenrendészeti
őrizetet annak megérkezése napján meg kell szakítani, és a következő naptól az elzárást kell végrehajtani. Az elkövetőt
az elzárásról rendelkező bírósági határozattal valamint az elzárás végrehajthatósága elévülésének időpontjára
vonatkozó közléssel a büntetés-végrehajtási intézetbe kell átkísértetni. A megszakításról az idegenrendészeti őrizetet
elrendelő hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
(3) Ha menekültügyi őrizet végrehajtása során elzárás végrehajtására érkezik határozat, a menekültügyi őrizetet annak
megérkezése napján meg kell szakítani és a következő naptól az elzárást kell végrehajtani. Az elkövetőt az elzárásról
rendelkező bírósági határozattal valamint az elzárás végrehajthatósága elévülésének időpontjára vonatkozó közléssel
a büntetés-végrehajtási intézetbe kell átkísértetni. A megszakításról a menekültügyi őrizetet elrendelő hatóságot
haladéktalanul értesíteni kell.”
35. §		
Az R4. 14. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nincs helye befogadásnak, ha)
„e) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban:
Bv. tvr.) 125/D. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény valamelyike fennáll.”
36. §

(1) Az R4. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elzárás kezdő napja, ha az elkövető)
„b) előzetes letartóztatásban volt, vagy szabadságvesztést, illetve büntetőjogi elzárást töltött, az előzetes
letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését követő nap, a büntetőjogi elzárás vagy a szabadságvesztés utolsó
napját követő nap, illetve a feltételes szabadságra bocsátás napja,”
(2) Az R4. 16. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Az elzárás kezdő napja, ha az elkövető)
„e) javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, a javítóintézetből történt elbocsátás vagy ideiglenes elbocsátás napja, vagy
f ) menekültügyi őrizetet tölt, és elzárás végrehajtására érkezik bírósági határozat, a menekültügyi őrizet megszakítását
követő nap.”

37. §		
Az R4. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Ha az elzárás végrehajtása alatt előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, büntetőjogi elzárás,
kényszergyógykezelés vagy javítóintézeti nevelés végrehajtása iránt érkezik értesítés, az elzárást az értesítésnek
az intézethez érkezése napjával meg kell szakítani.”
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38. §		
Az R4. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A levelezésre az R. 85–87. §-át kell alkalmazni. Az elkövető a büntetés-végrehajtási intézet által kijelölt
távbeszélőt használhatja, amelyre az R. 92. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”
39. §		
Az R4. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A látogatásra, valamint a látogatók biztonsági ellenőrzésére az R. 88–90. §-át, a beléptetésre a büntetésvégrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén
tartózkodás részletes szabályairól szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.”
40. §

(1) Az R4. 35. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közös elhelyezés során)
„a) az elzárást töltőket – a büntetőjogi elzárást töltő fogvatartottak kivételével – a más jogcímen fogvatartottaktól,”
[el kell különíteni. Az elkülönítésre az R. 39. §-ának (4) bekezdését, míg az elkövetők elhelyezésére egyebekben
az R. 135. §-át, a 137. §-át, a 138. §-át, a 140. §-át, a 143. §-át, továbbá a 144. §-át kell alkalmazni.]
(2) Az R4. 35. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A közös elhelyezés során)
„e) a katonákat az a)–d) pontban előírtakon felül a többi elzárást töltő elkövetőtől és büntetőjogi elzárásra ítélttől,
továbbá a különböző állománycsoportú katonákat egymástól”
[el kell különíteni. Az elkülönítésre az R. 39. §-ának (4) bekezdését, míg az elkövetők elhelyezésére egyebekben
az R. 135. §-át, a 137. §-át, a 138. §-át, a 140. §-át, a 143. §-át, továbbá a 144. §-át kell alkalmazni.]

41. §		
Az R4. 44. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az elkövetőt szabadon kell bocsátani)
„d) ha a Bv. tvr. 125/D. § (2) bekezdésében foglalt körülmény a befogadást vagy a foganatba vételt követően
következik be, vagy azt a büntetés-végrehajtási intézet a befogadást vagy a foganatba vételt követően észleli,
a körülmény bekövetkezésének, illetve észlelésének napján.”
42. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
30. § (1) bekezdése,
b)
30. § (2) bekezdésében az „egyebekben” szövegrész.

14. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása
43. §		
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)
BM rendelet 89. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 89. § (4) bekezdés c) és d) pontjában a „szabálysértés”
szövegrész helyébe a „szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés” szöveg lép.

15. Az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes
szabályairól szóló 10/2013. (IV. 9.) BM rendelet módosítása
44. §		
Az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól szóló
10/2013. (IV. 9.) BM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a parancsnok tesz
előterjesztést a katonai ügyészhez.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,
b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek
fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat:
fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,
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fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,
g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének,
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult
nevének és címének a megjelölését.
(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.
(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.
(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.
(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy
ha a nyomozást a parancsnok megszüntette – kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye –
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus
adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdést
értelemszerűen alkalmazni kell.
(7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat
útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján
beazonosítható,
3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,
4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást
meghatározó jelzőszám,
5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.”
45. §		
Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes
szabályairól szóló 10/2013. (IV. 9.) BM rendelet 2. § a), b), d) és e) pontja.

16. Záró rendelkezések
46. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelethez
1. Az R1. mellékletének alcímében az „A fogvatartott” szövegrész helyébe az „I. A fogvatartott” szöveg lép.
2. Az R1. melléklete az „A fogvatartott birtokában tartható tárgyak” alcímet követően a következő II. alcímmel egészül ki:

„II. A zárka berendezései, felszerelési tárgyai
1.

2.

Személyenként:
a)
fekhely;
b)
ülőke;
c)
szekrény;
d)
lavór.
Közös használatra:
a)
asztal;
b)
hulladéktároló edény;
c)
hamutartó;
d)
lehetőség szerint rádió és televízió;
e)
tükör;
f)
söprű, szemetes lapát, felmosóruha.”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelete
a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hatály és általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §-ában meghatározott
közigazgatási szervekre és – a kabinetfőnök, a politikai tanácsadó és politikai főtanácsadó, valamint szakmai vezető,
önkormányzati tanácsadó és főtanácsadó kivételével – az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre és köztisztviselőre
(a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselő) terjed ki.
(2) A teljesítményértékelés ajánlott elemeihez kapcsolódó követelmények megállapítása, értékelése, illetve mérése,
továbbá a minősítés e rendelet 1–5. mellékleteiben szereplő értékelő lapokon történik, elektronikus formában.
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2. A teljesítményértékelés eredményeinek súlyozása
2. §

(1) A teljesítményértékelés eredményének megállapításakor – amennyiben a közigazgatási szerv vezetője nem
döntött a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról – a teljesítményértékelés két kötelező eleme
értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit egyenlő mértékben (50%-50%-ban) kell figyelembe venni.
(2) A teljesítményértékelés eredményének a megállapításakor – amennyiben a közigazgatási szerv vezetője
a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról döntött –
a)
a teljesítményértékelés két kötelező eleme értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit 70%-os
mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy a két kötelező elem értékelésének, illetve mérésének
a részeredményeit egyenlő mértékben (35%-35%-ban) kell figyelembe venni,
b)
a teljesítményértékelés közigazgatási szervnél alkalmazott ajánlott elemei értékelésének, illetve mérésének
a részeredményeit 30%-os mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy az egyes ajánlott elemek
értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit egyenlő mértékben:
ba)
négy ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 7,5%-ban,
bb)
három ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 10%-ban,
bc)
kettő ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 15%-ban, és
bd)
egy ajánlott elem alkalmazása esetén 30%-ban
kell figyelembe venni.

3. A teljesítményértékelés ajánlott elemeire, valamint a minősítésre vonatkozó értékelési lapok
3. §

(1) A közszolgálati tisztviselő stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeit szövegesen kell meghatározni
az 1. melléklet „A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon, attól függően, hogy az adott teljesítménykövetelmény
teljesítése mérhető vagy értékelhető.
(2) Az 1. melléklet „A rész” szerinti értékelő lapon az (1) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni a stratégiai
egyéni teljesítménykövetelmény végrehajtásának elvárt eredményét, elvárt határidejét, elvárt mérőpontját,
indikátorait.
(3) A (2) bekezdés szerinti elvárt eredményt, határidőt, mérőpontot, indikátorokat együttesen, illetve külön-külön is
meg lehet állapítani.

4. §

(1) A közszolgálati tisztviselő egyéni fejlesztési céljait szövegesen kell meghatározni a 2. melléklet „A rész” vagy „B rész”
szerinti értékelő lapon, attól függően, hogy az adott fejlesztési cél teljesítése mérhető vagy értékelhető.
(2) A 2. melléklet „A rész” szerinti értékelő lapon az (1) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni az egyéni
fejlesztési cél végrehajtásának elvárt eredményét, elvárt határidejét, elvárt mérőpontját, indikátorait.
(3) A (2) bekezdés szerinti elvárt eredményt, határidőt, mérőpontot, indikátorokat együttesen, illetve külön-külön is
meg lehet állapítani.
(4) Abban az esetben is mérni, illetve értékelni kell a fejlesztési cél végrehajtását, ha annak végrehajtása az adott
értékelési éven túlnyúlik. Ebben az esetben az áthúzódás tényét és a végrehajtás befejezési idejét az értékelő lapon
rögzíteni kell.

5. §

(1) A közszolgálati tisztviselő részére év közben meghatározott többletfeladatokat szövegesen kell meghatározni
a 3. melléklet „A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon, attól függően, hogy az adott többletfeladat teljesítése
mérhető vagy értékelhető.
(2) A 3. melléklet „A rész” szerinti értékelő lapon az (1) bekezdésben foglaltakon túl meg kell határozni az év közben
kapott többletfeladat végrehajtásának elvárt eredményét, elvárt határidejét, elvárt mérőpontját, indikátorait.
(3) A (2) bekezdés szerinti elvárt eredményt, határidőt, mérőpontot, indikátorokat együttesen, illetve külön-külön is
meg lehet állapítani.

6. §

(1) A kompetenciákat a közszolgálati tisztviselő részére a 4. melléklet szerinti értékelő lapon kell meghatározni.
(2) A kompetenciák meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy vezetői munkakört betöltő közszolgálati
tisztviselő vagy nem vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselő részére határozzák meg a kompetenciákat.

7. §		
A minősítési lapot az 5. melléklet tartalmazza.

63232

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

4. A teljesítményértékelés módszertana
8. §		
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelési szabályainak alkalmazásáról szóló módszertant
a 6. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Értékelő lap a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról, méréséről, illetve értékeléséről
s.sz.

Teljesítménykövetelmények
az értékelt stratégiai egyéni
teljesítménykövetelményének
szöveges meghatározása
elvárt eredmény
meghatározása

1.
A rész

elvárt határidő
meghatározása
elvárt mérőpont, indikátor
meghatározása

n.

1.
B rész
n.

további stratégiai egyéni
teljesítménykövetelmények
szöveges meghatározása és
mérése a fentiek szerint
a részmérések összesített
eredménye
az értékelt stratégiai egyéni
teljesítménykövetelményének
szöveges meghatározása

A mérés, illetve
értékelés
formája és az
értékelő
funkciója
a teljesítés
mérése

Teljesítményfokozatok

100%

0%

kimagasló eredmény

jó eredmény

megfelelő eredmény

átlag alatti eredmény

elfogadhatatlan eredmény

jóval határidő előtt teljesült

határidő előtt teljesült

határidőre teljesült

késve teljesült

nem teljesült

jóval a meghatározott felett
teljesült

a meghatározott felett teljesült

a meghatározottnak
megfelelően teljesült

a meghatározott alatt teljesült

nem teljesült

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő vezető
mérése
értékelő vezető
mérése
értékelő vezető
mérése
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1. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez

értékelő vezető
mérése
a teljesítés
értékelése

100%

értékelő vezető
értékelése

0%
kivételes teljesítmény

további stratégiai egyéni
teljesítménykövetelményének
szöveges meghatározása
a részértékelések összesített
eredménye

Összesítés

a részmérések és -értékelések
összesített eredménye

Kelt,…………….év………..hó…….nap
……………
értékelt személy

értékelő vezető
mérése, illetve
értékelése

10099

kivételes teljesítmény
100-91 %
98969497
95
93

9291

9087

jó teljesítmény
90-71 %
827879
75

8683

7471

7067

megfelelő teljesítmény
70-51 %
6662585453
59
55
51

5049

átlag alatti teljesítmény
50-41 %
4846444247
45
43
41

4033

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %
3224168-0
25
17
9

………………….
értékelő vezető
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2. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez
Értékelő lap az egyéni fejlesztési cél meghatározásáról, méréséről, illetve értékeléséről

s.sz.

Teljesítménykövetelmények
az értékelt egyéni fejlesztési
céljának szöveges meghatározása
elvárt eredmény meghatározása
elvárt határidő meghatározása

1.
A rész

elvárt mérőpont, indikátor
meghatározása

a teljesítés áthúzódik

n.

a teljesítés mérése

értékelő vezető
mérése
értékelő vezető
mérése

Teljesítményfokozatok
100%

0%
megfelelő eredmény

átlag alatti eredmény

elfogadhatatlan eredmény

jóval határidő előtt teljesült

határidő előtt teljesült

határidőre teljesült

késve teljesült

nem teljesült

jóval a meghatározott felett teljesült

a meghatározott felett teljesült

a meghatározottnak megfelelően
teljesült

a meghatározott alatt teljesült

nem teljesült

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

jó teljesítmény
90-71 %
86827883
79
75

megfelelő teljesítmény
70-51 %
66625853
59
55

átlag alatti teljesítmény
50-41 %
504846444249
47
45
43
41

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %
403224168-0
33
25
17
9

… évre

értékelő vezető
mérése
a teljesítés
értékelése

a teljesítés áthúzódik

100%

0%
kivételes teljesítmény

… évre

további egyéni fejlesztési célok
szöveges meghatározása és
értékelése a fentiek szerint
a részértékelések összesített
eredménye
a részmérések és -értékelések
összesített eredménye

Kelt,…………….év………..hó…….nap
………………
értékelt személy

értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
mérése, illetve
értékelése

kivételes teljesítmény
100-91 %
989694100-99
97
95
93

9291

9087

7471

7067

5451

………………….
értékelő vezető
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Összesítés

jó eredmény

értékelő vezető
mérése

értékelő vezető
értékelése

1.
B rész

kimagasló eredmény

további egyéni fejlesztési célok
szöveges meghatározása és mérése
a fentiek szerint
a részmérések összesített
eredménye
az értékelt egyéni fejlesztési
céljának szöveges meghatározása

n.

A mérés, illetve
értékelés formája
és az értékelő
funkciója

Értékelő lap az év közbeni többletfeladatok meghatározásáról, méréséről, illetve értékeléséről
s.sz.

Teljesítménykövetelmények

A mérés, illetve
értékelés formája
és az értékelő
funkciója

az értékelt év közben kapott
többletfeladatainak szöveges
meghatározása

a teljesítés mérése

elvárt eredmény meghatározása
1.

elvárt határidő meghatározása

A rész

elvárt mérőpont, indikátor
meghatározása

n.

1.
B rész
n.

további év közben kapott
többletfeladatok szöveges
meghatározása és mérése a fentiek
szerint
a részmérések összesített
eredménye
az értékelt év közben kapott
többletfeladatainak szöveges
meghatározása

további év közben kapott
többletfeladatok szöveges
meghatározása és értékelése
a részértékelések összesített
eredménye

Összesítés

a részmérések és -értékelések
összesített eredménye

értékelő vezető
mérése
értékelő vezető
mérése

Teljesítményfokozatok

100%

0%

kimagasló eredmény

jó eredmény

megfelelő eredmény

átlag alatti eredmény

elfogadhatatlan eredmény

jóval határidő előtt teljesült

határidő előtt teljesült

határidőre teljesült

késve teljesült

nem teljesült

jóval a meghatározott felett teljesült

a meghatározott felett teljesült

a meghatározottnak megfelelően
teljesült

a meghatározott alatt teljesült

nem teljesült

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

jó teljesítmény
90-71 %
86827883
79
75

megfelelő teljesítmény
70-51 %
66625853
59
55

átlag alatti teljesítmény
50-41 %
504846444249
47
45
43
41

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %
403224168-0
33
25
17
9

értékelő vezető
mérése
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3. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez

értékelő vezető
mérése
a teljesítés
értékelése
értékelő vezető
értékelése

értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
mérése, illetve
értékelése

Kelt,…………….év………..hó…….nap
………………
értékelt személy

100%

0%
kivételes teljesítmény

kivételes teljesítmény
100-91 %
989694100-99
97
95
93

9291

9087

7471

7067

5451

………………….
értékelő vezető
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4. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez
Értékelő lap a közszolgálati tisztviselők részére meghatározott kompetenciákról és a kompetenciaszintek értékeléséről
s.sz.

Kompetencia
Közigazgatási szerv vezetője
által meghatározott
vezetői/nem vezetői
kompetenciák

Az értékelő
funkciója

100%

1.

kompetencia1

értékelő vezető
értékelése

2.

kompetencia 2

értékelő vezető
értékelése

3

kompetencia 3

értékelő vezető
értékelése

4.

kompetencia 4

5

kompetencia 5

6

kompetencia 6
Munkáltatói jogkör
gyakorlója által
meghatározott vezetői/nem
vezetői kompetenciák

1.

kompetencia 1

2.

kompetencia 2

3.

kompetencia 3
Összesített részértékelés

Teljesítményfokozatok
0%

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

kivételes teljesítmény
100-91 %

jó teljesítmény
90-71 %

megfelelő teljesítmény
70-51 %

átlag alatti teljesítmény
50-41 %

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %

értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése

értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése
értékelő vezető
értékelése

10099

9695

9493

9291

9087

8683

8279

7875

7471

7067

6663

6259

5855

5451

5049

4847

4645

4443

4241

4033

3225

………………….

értékelő vezető

2417

169

8-0
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Kelt,…………….év………..hó…….nap
……………..
értékelt személy

9897

s.sz
.

Értékelési modul

A
teljesítményértékelés kötelező elemei

A teljesítményértékelés kötelező elemei 70 %

1.

2.

A teljesítményértékelés ajánlott elemei 30 %

1.

munkaköri egyéni
teljesítménykövetelmények
mérésének, illetve
értékelésének
eredménye
kompetencia alapú
munka-magatartás
értékelésének
eredménye
a
teljesítményértékelés kötelező elemei
mérésének, illetve
értékelésének az
összegzett
eredménye
stratégiai egyéni
teljesítménykövetelmények
értékelésének, illetve
mérésének
eredménye

Az
értékelés ideje

…
félév
…
évzáró
…
félév
…
évzáró

Minősítési lap
Az
értékelő
funkciója

értékelő
vezető
értékelése

értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése

3.

év közbeni
többletfeladatok
értékelésének, illetve
mérésének
eredménye

…
félév
…
évzáró

4.

kompetenciaszintek
értékelésének
eredménye

évzáró

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

értékelő
vezető
értékelése

…
félév
…
évzáró

2.

jó teljesítmény

értékelő
vezető
értékelése

értékelő
vezető
értékelése

…
félév
…
évzáró

kivételes teljesítmény

0%

értékelő
vezető
értékelése

évzáró

egyéni fejlesztési
célok mérésének,
illetve értékelésének
eredménye

Teljesítményfokozatok

100%
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5. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez
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Minősítés
eredménye

63238

a
teljesítményértékelés ajánlott elemei
mérésének, illetve
értékelésének az
összegzett
eredménye

évzáró

évzáró

értékelő
vezető
értékelése
értékelő
vezető
értékelése

kivételes teljesítmény
100-91 %
100
99

Kelt,…………….év………..hó…….nap
………………..
értékelt személy

98
97

96
95

94
93

jó teljesítmény
90-71 %
92
91

90
87

86
83

82
79

78
75

megfelelő teljesítmény
70-51 %
74
71

70
67

66
63

62
59

58
55

átlag alatti teljesítmény
50-41 %
54
51

50
49

48
47

46
45

44
43

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 % %
42
41

40
33

32
25

24
17

16
9

8-0

………………….

értékelő vezető
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6. melléklet a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez

Módszertan a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelési
szabályainak alkalmazásához
1. Általános rendelkezések
1.1. A teljesítményértékelés jogszabályi keretei
A kormánytisztviselők és köztisztviselők (a továbbiakban: közszolgálati tisztviselők) egyéni
teljesítményértékelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat
-‐ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
130. §-a,
-‐ a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint
-‐ a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló miniszteri rendelet
(a továbbiakban: Rendelet)
tartalmazza.
1.2. A teljesítményértékelés, valamint a minősítés fogalma, az informatikai rendszer
A közszolgálati tisztviselő egyéni teljesítményértékelése olyan évente ismétlődő, formalizált
keretek között zajló vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt
közszolgálati tisztviselő részére meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint –
amennyiben a közigazgatási szerv vezetője az ajánlott elemek alkalmazása mellett döntött –
ajánlott elemeit, valamint ezeket méri, illetve értékeli és erről az érintett közszolgálati
tisztviselő részére érdemi visszajelzést ad.
A közszolgálati tisztviselő minősítése a közszolgálati tisztviselő tárgyévre vonatkozó,
súlyozással megállapított teljesítményértékelései eredményeinek százalékban meghatározott
számtani átlaga.
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelése, valamint minősítése (a
továbbiakban együtt: teljesítményértékelés) elektronikus formában történik.
	
  

1.3. A módszertan célja, hatálya
A módszertan célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a közszolgálati tisztviselők
teljesítményértékelésére vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez, alkalmazásához.
A módszertan
-‐ a Kttv. 259. § (5) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt felhatalmazás, valamint
-‐ a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
kerül kiadásra. Ebből következően a módszertan a közszolgálati tisztviselők
teljesítményértékelésére vonatkozó jogszabályok alkalmazásához nyújt segítséget. Itt fontos
utalnunk ugyanakkor arra, hogy a teljesítményértékelés nem terjed ki:
-‐ a szakmai vezetőre (közigazgatási államtitkárra és helyettes államtitkárra);
-‐ a kabinetfőnökre;
-‐ a politikai tanácsadóra és a politikai főtanácsadóra;
-‐ az önkormányzati tanácsadóra és főtanácsadóra;
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-‐ a kormányzati ügykezelőre;
-‐ a közszolgálati ügykezelőre, valamint
-‐ a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltató mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a
szervnél foglalkoztatott munkavállalókra közszolgálati szabályzatban alkalmazni rendeli a
teljesítményértékelés szabályait.
A módszertan az egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési informatikai
rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) működéséhez igazodva mutatja be a
teljesítményértékelés gyakorlatban történő alkalmazását. Az informatikai rendszer lehetséges
működési formáit – az ún. TÉR modelleket – a 8. pont mutatja be.
1.4. Egyéb módszertani támogatás
Jelen módszertan mellett a teljesítményértékelések elvégzéséhez a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: személyügyi központ) módszertani támogatást nyújt.

2. A teljesítményértékelés szereplői
2.1. A teljesítményértékelésben közvetlenül részt vevők köre
2.1.1. Értékelő vezető
Az értékelő vezető a teljesítményértékelés folyamatának meghatározó szereplője és fő
felelőse.
Értékelő vezető általános szabály szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója, de a
teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői jogkörét át is ruházhatja a következők
szerint: a teljesítményértékelési időszak kezdetén – általában az érintett szervezet hierarchiáját
alapul véve – meg kell határoznia azoknak a vezető kollégáinak a körét, akik a hozzájuk
rendelt közszolgálati tisztviselők vonatkozásában kötelesek ellátni az értékelő vezető
feladatait. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek arra is figyelnie kell, hogy egy értékelő
vezetőhöz – lehetőség szerint – legfeljebb húsz fő értékelt személyt rendeljen, mert ennél
nagyobb létszámú egység esetén a teljesítményértékeléssel összefüggő feladatokat – a
legfelkészültebb vezető sem tudja – megnyugtatóan, felelősségteljesen és problémamentesen
elvégezni.
Az értékelő vezető – amennyiben kormánytisztviselő, illetve köztisztviselő –– nem csak
értékelő vezetőként, hanem értékelt személyként is köteles részt venni a teljesítményértékelés
folyamatában.
A teljesítményértékelés teljes folyamatára érvényes megállapítás, hogy a konszenzusra
törekvő feladatkijelölés és teljesítményértékelés elvének érvényesítése mellett, minden
esetben az értékelő vezető döntése az irányadó, azt kell a közszolgálati tisztviselőnek
elfogadnia és teljesítenie.
2.1.2. Értékelt személy – a közszolgálati tisztviselő
A teljesítményértékelés másik meghatározó szereplője és alanya az értékelt személy, a
közszolgálati tisztviselő. A közszolgálati tisztviselő teljesítményértékeléssel kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit a Kttv., a Korm. rendelet, valamint a Rendelet előírásai határozzák
meg. Ezek betartásán felül a közszolgálati tisztviselő aktivitására, együttműködési készségére,
pozitív hozzáállására is szükség van a sikeres teljesítményértékeléshez.
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2.1.3. Közigazgatási szerv vezetője, valamint a kormánymegbízott
A közigazgatási szerv vezetője – át nem ruházható hatáskörben – belső szabályzatban dönt az
általa vezetett szerv vonatkozásában a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek
alkalmazásáról, valamint az alkalmazni rendelt ajánlott elemek köréről.
Ettől eltérően a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében az ajánlott elemek
alkalmazásáról – a szakigazgatási szerv vezetőinek, valamint a járási hivatalvezetők
véleményének a kikérésével – a kormánymegbízott dönt.
2.1.4. Magyar Kormánytisztviselői Kar, munkavállalói érdekképviseleti szerv
A közszolgálati tisztviselő kérésére
- a szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv, illetve a területi szinten működő
Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a teljesítményértékelésre írásban
észrevételt tehet, továbbá
- a teljesítményértékeléskor tartott értékelő megbeszélésbe a szervnél működő munkavállalói
érdekképviseleti szervet, valamint a területi szinten működő MKK-t be kell vonni.
2.1.5. Az egyéni teljesítményértékelés és minősítés lebonyolításában funkcionális feladatokat
ellátók
2.1.5.1. Helyi szervezeti támogató
A teljesítményértékelés helyi, szervezeti folyamatának összefogója és koordinálója a helyi
szervezeti támogató munkatárs, mely személyt a gyakorlati szempontok alapján a szervezet
humánpolitikai szervezeti egységénél célszerű kijelölni. Egy adott közigazgatási szerv
közszolgálati tisztviselőinek nyilvántartása, az értékelő vezetők és értékelt személyek
összerendelése, a szervezeti egységek hierarchikus összeállítása és az értékelő vezetők
teljesítményértékelési folyamatainak módszertani támogatása is a feladatai közé tartozik.
Emellett figyelemmel kíséri az értékelő vezetők munkáját és szükség esetén figyelmezteti
őket a határidőkre, a lezáratlan feladatokra stb. Elkészíti az eredmény-listákat, a statisztikai
lekérdezéseket és ezekről tájékoztatja a szerv vezetőjét. Összegyűjti az informatikai rendszer
használatával kapcsolatos tapasztalatokat és azokat továbbítja a személyügyi központ felé.
2.1.5.2. Az informatikai munkatárs vagy szervezeti egység
Az informatikai munkatárs vagy szervezeti egység teljesítményértékeléssel kapcsolatos
feladatai a következők:
-‐ a teljesítményértékelés működtetését támogató informatikai rendszer zavartalan
üzemeltetésének biztosítása;
-‐ a felhasználók (értékelő vezető, közszolgálati tisztviselő, helyi szervezeti támogató)
felkészítése és segítése az informatikai rendszer alkalmazására;
-‐ az informatikai rendszer működtetése kapcsán összegyűlt tapasztalatok rendezése, az
indokoltnak tartott változtatások, fejlesztések igényének felmérése és jelzése a
rendszerfejlesztők, illetve a döntéshozók felé az évente elkészítendő összefoglaló
jelentésbe építve.
Amennyiben a közigazgatási szerv a személyügyi központ által üzemeltetett TÉR
Centrumhoz (fogalmát lásd a 8. pontban) csatlakozik, nem szükséges kijelölni külön
informatikai munkatársat, illetve szervezeti egységet ezekre a feladatokra.
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2.2. A teljesítményértékelés felügyelete, országos szintű irányítása
2.2.1. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladatai
A Kttv. 130. § (8) bekezdése alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a helyi önkormányzatok
tekintetében a megyei, fővárosi kormányhivatalok útján – ellenőrzi a teljesítményértékelésre,
a minősítésre vonatkozó szabályok és módszertani előírások betartását.
2.2.2. A személyügyi központ feladatai
Az operatív feladatok vonatkozásában országos hatáskörrel rendelkező személyügyi központ
a teljesítményértékelés működtetése kapcsán a következő feladatokat látja el:
-‐ módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez;
-‐ előkészíti a módszertan módosítását;
-‐ monitoring tevékenységet végez a folyamat tekintetében;
-‐ lefolytatja a közigazgatási szerv értékelő vezetőinek, helyi szervezeti támogatóinak a
felkészítését;
-‐ informatikai háttértámogatást nyújt;
-‐ a miniszter által meghatározott szempontrendszer alapján minden év március 31-ig
jelentést készít a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.

3. A teljesítményértékelés elemei
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésnek vannak kötelező, valamennyi
közigazgatási szervnél alkalmazandó elemei, valamint – a közigazgatási szerv vezetőjének
döntése alapján, belső szabályzatban meghatározott – csak az adott közigazgatási szervnél
alkalmazott ajánlott elemei.
3.1. A teljesítményértékelés két komponense: a mérés, illetve értékelés
3.1.1. Mérés
Elöljáróban fontos megmagyarázni, hogy a teljesítményértékelés folyamata során azokat a
tevékenységeket tekintjük mérésnek, amikor konkrét eredményekkel, határidőkkel,
mérőszámokkal, illetve indikátorokkal lehet az egyéni teljesítménykövetelményeket, célokat
meghatározni és azok teljesítésének szintjét, mértékét, fokát megállapítani. Vagyis csak akkor
tekinthetjük mérhetőnek az adott teljesítménykövetelményt, ha a fenti szempontok közül
legalább az egyik értelmezhető az adott teljesítménykövetelmény teljesítése szempontjából
(részletes magyarázatát lásd a 3.2.1.1. alpont alatt).
Az említett mérhető és pontosan dokumentálható „kemény” tényezők elsősorban a
teljesítményértékelés mennyiségi mutatóinak tekinthetők, annak ellenére, hogy ezek –
természetes módon – minőségi tényezőket is megjelenítenek.
Mérésre alkalmas teljesítményértékelési elemek a következők: a munkaköri egyéni
teljesítménykövetelmények, a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények, az egyéni
fejlesztési célok, valamint az év közbeni többletfeladatok. Fontos utalnunk arra, hogy ezek a
teljesítményértékelési elemek egyben értékelésre is alkalmasak.
Szükséges utalni a vezetői döntési felelősségre, hogy csak olyan esetekben lehet a mérést
alkalmazni, ha az adott feladat elvégzését a közszolgálati tisztviselő tevékenysége,
munkavégzése közvetlenül befolyásolja, és ha pontosan meghatározható mérőszámokat,
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mennyiségi mutatókat, indikátorokat lehet előírni. Amennyiben egyetlen – a mérésre jellemző
– szempont sem értelmezhető az adott teljesítménykövetelmény tekintetében, a
munkáltatónak az adott teljesítménykövetelmény mérése helyett annak értékelését kell
elvégeznie.
3.1.2. Értékelés
A teljesítményértékelés alkalmazása szempontjából azokat a tevékenységeket tekintjük
értékelésnek, amikor nem lehet mérhető mutatókkal dolgozni, hanem az értékelő vezető
felelősségére, felkészültségére, tapasztalatára, realitásérzékére, elfogulatlanságára kell építeni
a feladat megoldását. Ezek a „lágy” elemek a teljesítményértékelés minőségi mutatóiként is
felfoghatók. Az értékelő vezető esetleges szubjektivitását azzal lehet csökkenteni, ha olyan
eszközöket használunk a minőségi mutatók beazonosítására, amelyek kategorizáltak,
mérőskálához és egyértelmű fogalmi meghatározásokhoz kötöttek.
A kizárólag értékelésre alkalmas teljesítményértékelési elemek a következők: kompetencia
alapú munkamagatartás, valamint a kompetencia-értékelés, ugyanakkor valamennyi
teljesítményértékelési elem alkalmas értékelésre.
3.2. A teljesítményértékelés kötelező elemeinek meghatározása, valamint mérése, illetve
értékelése
	
  

3.2.1. Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények
3.2.1.1. Meghatározása
Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény a közszolgálati tisztviselő munkaköri leírásában
foglalt feladataiból kiválasztott, tárgyévben teljesítendő feladat.
A teljesítményértékelési időszak kezdetén az értékelő vezetőnek a közszolgálati tisztviselő
részére munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket kell meghatároznia a munkaköri
leírásában foglalt állandó, valamint az adott évben aktuálisan felmerülő, ezért esetlegesen,
időszakosan a munkaköri leírásba bekerülő kiegészítő feladatai alapján. Ezekből a
feladatokból kell az értékelő vezetőnek legalább három, legfeljebb négy
teljesítménykövetelményt szövegesen meghatároznia a Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete
szerinti értékelő lapon. Fontos utalni arra, hogy ha a közszolgálati tisztviselő munkaköri
feladatainak száma nem teszi lehetővé három munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény
meghatározását, részére háromnál kevesebb teljesítménykövetelmény is meghatározható.
Amennyiben pedig a közszolgálati tisztviselő munkaköri feladatainak száma több mint négy,
abban az esetben az értékelő vezető dönti el, melyik három/négy feladatot kívánja
teljesítménykövetelményként meghatározni és mérni, illetve értékelni.
Amennyiben az adott teljesítménykövetelmény teljesítése mérhető, az értékelő vezetőnek a
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti értékelő lapot kell kitöltenie a következők szerint:
a) meg kell határoznia szövegesen a teljesítménykövetelményt (ez minden esetben kötelező,
akár mérésről, akár értékelésről van szó), valamint
b) meghatározhatja a teljesítménykövetelmény végrehajtásának
ba) elvárt eredményét, illetve
bb) elvárt határidejét, illetve
bc) elvárt mérőpontját, indikátorait.
A b) pontban felsorolt szempontok közül legalább egyet meg kell határozni, de akár
valamennyi szempont is meghatározható. Fontos hangsúlyozni, hogy a b) pontban írt
szempontok meghatározása csupán lehetőség: csak akkor tudja a munkáltató valamelyiket
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meghatározni, ha az a szempont értelmezhető az adott teljesítménykövetelmény teljesítése
szempontjából.
Így például, ha a munkáltató a teljesítménykövetelmény szöveges meghatározása mellett
határidőt is szeretne meghatározni – és ezzel mérhetővé tenni az adott
teljesítménykövetelményt – akkor mérlegelje, van-e reális lehetőség arra, hogy a
teljesítménykövetelmény jóval a határidő előtt teljesüljön. Amennyiben ugyanis a
határidőnek a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kategóriái (jóval a határidő előtt teljesült,
határidő előtt teljesült, határidőre teljesült, késve teljesült, nem teljesült) nem értelmezhetőek
az adott teljesítménykövetelmény vonatkozásában, továbbá a mérés további, b) pontban
felsorolt szempontjai sem értelmezhetőek az adott teljesítménykövetelmény tekintetében,
akkor a munkáltató az adott teljesítménykövetelmény mérése helyett annak értékelését kell,
hogy elvégezze.
Amennyiben az adott teljesítménykövetelmény teljesítése értékelhető, az értékelő vezetőnek a
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti értékelő lapot kell kitöltenie a teljesítménykövetelmény
szöveges meghatározásával.
A munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények természetesen – attól függően, hogy azok
mérhetőek vagy értékelhetőek – „vegyesen” is meghatározhatóak, például a négy munkaköri
egyéni teljesítménykövetelményből kettőt a Korm. rendelet 1. melléklete, kettőt a 2.
melléklete szerint is meg lehet határozni.
3.2.1.2. Mérése, illetve értékelése
A 3.2.1.1. pontban meghatározott teljesítménykövetelményeket a teljesítményértékeléskor az
értékelő vezetőnek mérnie, illetve értékelnie kell szintén a Korm. rendelet 1. vagy a 2.
melléklete szerinti értékelő lapon, a következők szerint:
A teljesítménykövetelmények mérését, illetve értékelését egy 0-100 %-ig terjedő, öt
teljesítményfokozatúra
bontott
mérőskálán
kell
elvégeznie.
Az
egyes
teljesítménykövetelmények mérésekor, illetve értékelésekor az értékelő vezető megjelöli azt a
teljesítményfokozatot, amelyet megfelelőnek tart, valamint – mérlegelése alapján – a
teljesítményfokozaton belül egy százalékos értéket is megjelöl, amelyet az informatikai
rendszer automatikusan az adott százalékértékhez tartozó teljesítményfokozathoz rendel.
Az egyes teljesítménykövetelmények mérését, illetve értékelését követően pedig a
részeredmények számtani átlaga alapján összegzett eredményét az informatikai rendszer –
százalékos értékben kifejezve – automatikusan kiszámolja, rögzíti és hozzárendeli a
teljesítményfokozatot.
3.2.2. Kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők
3.2.2.1. Előírása
A Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott hat tényezőt és ezen belül tizenöt értékelési
tényezőt tartalmazó kompetencia alapú munkamagatartás értékelő lap átfogó képet ad a
közszolgálati tisztviselő szakmai professzionalitásáról, rendezettségéről, teherbírásáról,
munkaidő-kihasználásáról, személyes és szociális kompetenciáiról, és – vezetők esetében – az
erőforrásokkal való gazdálkodásáról is.
A kompetencia alapú munkamagatartás értékelése kötelező a jogszabályi rendelkezések
alapján. Ezért az értékelő vezetőnek a közszolgálati tisztviselőt a teljesítményértékelési
időszak kezdetén tájékoztatnia kell a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

kompetencia alapú munkamagatartás értékelő lap alkalmazásáról, valamint ismertetnie kell
vele az értékelő tényezőket.
3.2.2.2. Értékelése
A közszolgálati tisztviselő kompetencia alapú munka-magatartásának az értékelő vezető általi
értékelése szintén a Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő értékelő lapon történik.
Az értékelő lap első öt tényezőjéhez tartozó tizennégy értékelési tényező midegyikét,
valamennyi közszolgálati tisztviselőre nézve ki kell töltenie az értékelő vezetőnek. Az utolsó
tényezőhöz tartozó értékelési tényezőt kizárólag a vezető beosztású értékeltnél kell – szintén
kötelező jelleggel – kitölteni.
Az értékelő lapon szereplő valamennyi értékelési tényezőhöz ötszintű teljesítményfokozati
skála tartozik. Az értékelés megkönnyítése és a szubjektivitás csökkentése érdekében az
értékelési tényezők és az ezekhez tartozó teljesítményfokozatok fogalmi meghatározásai
szerepelnek az értékelő lapon. A kompetencia alapú munkamagatartás értékelését ezekhez
igazítva kell megtenni és mivel teljes egyezés – az értékelt tevékenysége és a fogalmi
meghatározás között a legtöbb esetben – nem szokott létre jönni, ezért az eredményhez
legközelebb álló teljesítményfokozatot ajánlott az értékelő vezetőnek megjelölnie. (Ez utóbbi
megállapítás igaz a kompetencia-értékelésnél is.)
A közszolgálati tisztviselő teljesítményértékelési időszakban nyújtott kompetencia alapú
munkamagatartása alapján az értékelő vezető értékelési tényezőnként meghatározza, illetve az
értékelő lapra beírja azt a teljesítményfokozatot, amelyet megfelelőnek tart. Az értékelés
tárgyává tett értékelési tényező egyenkénti eredményének meghatározása után az informatikai
rendszer automatikusan kiszámolja, illetve rögzíti a kompetencia alapú munka-magatartás
részértékelésének összesített és százalékban kifejezett értékét.
3.3. A teljesítményértékelés ajánlott elemeinek meghatározása, valamint mérése, illetve
értékelése
Az ajánlott teljesítményértékelési elemek bármelyikét az érintett közigazgatási szerv vezetője
belső szabályzatban a kötelezően alkalmazandó teljesítményértékelési elemek sorába emelheti
és meghatározhatja alkalmazásuk szabályait.
Az ajánlott elemek alkalmazásáról szóló, a közigazgatási szerv vezetője által hozott döntés
évről évre felülvizsgálható és ezért ismétlődő folyamat, mely a közigazgatási szerv
vezetőjének fokozott felelősségébe tartozik. Az ajánlott elemek alkalmazása nem személyre,
hanem a szervezet valamennyi közszolgálati tisztviselőjére vonatkozik, ennek megfelelően
csak abban az esetben lehet erről felelősen dönteni, ha az ajánlott elemek alkalmazásának
feltételei a szervnél rendelkezésre állnak.
Így például, csak akkor javasolható a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények adott
szervezetre történő alkalmazása, ha a szervezet maga is stratégiai alapon működik, vagyis
vannak a szervezetnek stratégiai céljai, ezek megfelelően le vannak bontva szervezeti
egységekre és végre is hajtja a szervezet a célokat. Ha a szervezet nem stratégiai alapon
működik, akkor ennek a teljesítménykövetelménynek a meghatározása, valamint értékelése,
illetve mérése leginkább adminisztratív teherként fog jelentkezni a szervezet számára.
Továbbá, például ha egy adott szervnél alkalmazandó az egyéni fejlesztési célok
meghatározása, akkor valamennyi közszolgálati tisztviselő részére meg kell határozni egyéni
fejlesztési célt.
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3.3.1. Stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények
3.3.1.1. Meghatározása
A teljesítményértékelési időszak kezdetén az értékelő vezetőnek a közszolgálati tisztviselő
részére olyan, a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladatokat kell
meghatároznia, amelynek teljesítésével a közszolgálati tisztviselő a stratégiai célok elérésére a
munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet
eredményes és hatékony munkáját. A szervezeti céloknak az egyéni célokig történő lebontását
csak szigorú feltételekhez és módszertani szabályok betartásához kötötten ajánlott
megvalósítani, mert ellenkező esetben formálissá válhat a teljesítményértékelés tárgyalt
szakasza. A teljesítménykövetelményeket a 3.2.1.1. pontban jelzett módokon, a Rendelet 1.
melléklet „A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon kell meghatározni.
3.3.1.2. Mérése, illetve értékelése
A teljesítménykövetelményeket a 3.2.1.2. pontban jelzett módokon, a Rendelet 1. melléklet
„A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon kell a mérni, illetve értékelni.
	
  

3.3.2. Egyéni fejlesztési célok
3.3.2.1. Meghatározása
Az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelési időszak kezdetén kell a közszolgálati
tisztviselő egyéni fejlesztési céljait meghatároznia.
A fejlesztési célkijelölés akkor a leghatékonyabb – a közszolgálati tisztviselő munkaköri
egyéni teljesítménykövetelményeit meghatározó rövid megbeszélés részeként –, ha az a
közszolgálati tisztviselővel közösen, konszenzusra törekedve kerül végrehajtásra. Ha a
konszenzusra törekvő célkijelölés ellenére az érdekelt felek – valamilyen oknál fogva – nem
tudnak megegyezni, minden esetben az értékelő vezető döntése a mérvadó, azt kell a
közszolgálati tisztviselőnek elfogadnia és teljesítenie. Az értékelő vezető (a
teljesítményértékelési időszakra vagy azt meghaladóan) egy vagy több fejlesztési célt is
meghatározhat a közszolgálati tisztviselő számára. Több fejlesztési cél meghatározásánál
azokat egyenként, egymástól elkülönítve kell kezelni.
A célokat a 3.2.1.1. pontban jelzett módokon, a Rendelet 2. melléklet „A rész” vagy „B rész”
szerinti értékelő lapon kell meghatározni.
A fejlesztési célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szabályaira, amely szerint az
egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az
éves teljesítményértékelés során. Fontos utalnunk arra, hogy e szabályok csak 2014. január 1jétől élnek teljes körűen, 2013. évre vonatkozóan még átmeneti rendelkezések szerint
működik az új továbbképzési rendszer.
3.3.2.2. Mérése, illetve értékelése
Az egyéni fejlesztési célokat a 3.2.1.2. pontban jelzett módokon, a Rendelet 2. melléklet „A
rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon kell a mérni, illetve értékelni.
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Az egyéni fejlesztési célok teljesülését az évzáró teljesítményértékelés (tárgyévet követő év
január 1-je és január 31-e között) során kell az értékelő vezetőnek beazonosítania és
megállapítania.
A munkavégzéshez kötődő és az azon kívüli fejlesztési célok között is lehetnek olyanok,
amelyek végrehajtása átnyúlhat az egyik teljesítményértékelési időszakból a másikba. Ekkor a
fejlesztési célok teljesülésének értékelését, illetve mérését az adott teljesítményértékelési
időszak végén kell végrehajtani. Az áthúzódás tényét és a teljesülés várható befejezési idejét
az értékelő vezetőnek rögzítenie kell az értékelő lapon.
	
  

3.3.3. Év közbeni többletfeladatok
3.3.3.1. Meghatározása
Az értékelő vezető a teljesítményértékelési időszak kezdetén, illetve év közben a
közszolgálati
tisztviselő
részére
többletfeladatként
munkaköri
egyéni
teljesítménykövetelményt, illetve stratégiai egyéni teljesítménykövetelményt határozhat meg.
Az év közbeni többletfeladatokat a 3.2.1.1. pontban jelzett módokon, a Rendelet 3. melléklet
„A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon kell meghatározni.
3.3.3.2. Mérése, illetve értékelése
Az év közbeni többletfeladatokat a 3.2.1.2. pontban jelzett módokon, a Rendelet 3. melléklet
„A rész” vagy „B rész” szerinti értékelő lapon kell a mérni, illetve értékelni.
3.3.4. Kompetencia-értékelés
3.3.4.1. Meghatározása
A kompetencia magába foglalja a közszolgálati feladatok ellátásához szükséges ismeretek,
jártasságok, készségek, képességek, szociális szerepek vagy értékek, az énkép, valamint
meghatározott személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttesét. Egy-egy személy
kompetencia együttese megmutatja, hogy az adott munkakörben kik azok, akik kiválóan,
átlagosan vagy átlag alatti kompetenciával látják el feladataikat. A kompetencia elsősorban az
egyénhez kötődik, de ma már meg tudunk különböztetni szervezeti szintű kompetenciákat is.
A teljesítményértékelés rendszerének kialakítása során egy olyan huszonhat kompetenciát
tartalmazó kompetencia térkép került összeállításra, amelyből a felhasználók a Korm. rendelet
alapján szabadon állíthatják össze annak a két kompetencia osztálynak (vezetői és beosztotti)
a kompetencia készletét, amely a vezető és nem vezető közszolgálati tisztviselők kompetencia
értékelését teszi lehetővé.
a) A teljesítményértékelés során mind a vezető közszolgálati tisztviselők, mind pedig a nem
vezető közszolgálati tisztviselők kompetenciaosztályába hat, a közigazgatási szerv vezetője
által meghatározott kompetencia kerül besorolásra.
b) Ezt követően – a fennmaradó húsz kompetenciából – a munkáltatói jogkör gyakorlójának
további három értékelendő kompetenciát kell kiválasztania a vezető és a nem vezető
közszolgálati tisztviselők részére. Megteheti a munkáltatói jogkör gyakorlója, hogy
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valamennyi vezető közszolgálati tisztviselő részére ugyanazt a három értékelendő
kompetenciát határozza meg, valamint valamennyi nem vezető közszolgálati tisztviselő
részére ugyanazt a három értékelendő kompetenciát határozza meg, de azt is megteheti, hogy
közszolgálati tisztviselőnként – a betöltött munkakör jellegéhez, a munkaköri egyéni
teljesítménykövetelményekhez, valamint a közigazgatási szervek sajátosságaihoz igazodóan –
eltérő további három kompetenciát tesz értékelés tárgyává. Ebben az esetben – amennyiben
nem a munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelő vezető – célszerű ezt a jogkörét az értékelő
vezetőkre átruháznia.
Így összesen a vezetők és a beosztottak esetében kilenc, egyénre szabott, az értékelt
feladatrendszeréhez
igazított
kompetencia
értékelésére
nyílik
lehetőség.
A
teljesítményértékelés során alkalmazott kompetenciák mindegyike öt szintre van besorolva.
Az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelési időszak kezdetén a közszolgálati tisztviselő
részére a Korm. rendelet 4. melléklete szerint kell rögzítenie az értékelendő kompetenciákat.
3.3.4.2. Értékelése
A közszolgálati tisztviselő részére előírt kompetenciák szintjeinek értékelését az évzáró
teljesítményértékelésen kell az értékelő vezetőnek elkészítenie. A kompetenciaszintek
értékelését azért kell csak évente egyszer elvégezni, mert a fejlesztési célmeghatározás
nyomán megvalósított egyéni fejlesztések hatására a kompetenciákban bekövetkező remélt
változásokat egy évnél rövidebb idő alatt általában a külső értékelő nem tudja felelősen
megállapítani. Ugyanakkor a kompetenciaszinteket azért érdemes évente legalább egyszer
értékelni, mert ennek eredményeként célirányosan és tervezhetően indulhat el a közszolgálati
tisztviselő további fejlesztése, a jelenlegitől eltérő, tartalmában, felkészültségi igényében más
munkakörbe vagy magasabb beosztásba történő kiválasztása, továbbá – egyebek mellett – a
szervezeten belüli karrierút, illetve életpálya építése is.
Az értékelő vezető a Rendelet 4. melléklete szerinti értékelő lapon készíti el az értékelést.
Ennek keretében át kell néznie az egyes kompetenciákhoz és az öt kompetenciaszinthez
tartozó fogalmi meghatározásokat. A közszolgálati tisztviselő részére meghatározott kilenc
kompetenciát az értékelő vezető – a közszolgálati tisztviselő teljesítményének függvényében
– egyenként besorolja az öt teljesítményfokozat egyikébe. Az értékelés tárgyává tett kilenc
kompetencia egyenkénti szintjeinek meghatározása után az informatikai rendszer
automatikusan kiszámolja, illetve rögzíti a kompetencia értékelések összesített és százalékban
kifejezett értékét.

4. Év közbeni teljesítményértékelések és az év végi minősítés eredménye, a
súlyozás
4.1. Teljesítményértékelés eredménye
A teljesítményértékelést egységes szempontok és egyező mérőskála segítségével lehet
elvégezni függetlenül attól, hogy az érintett közigazgatási szerv vezetőjének döntése
értelmében a kötelező elemek mellett éppen mennyi, illetve milyen ajánlott
teljesítményértékelési elemet használnak még fel. Ez az állítás akkor is érvényes, ha egyetlen
ajánlott teljesítményértékelési elemet sem vesznek igénybe és megelégszenek a kötelező
elemek kizárólagos alkalmazásával.
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Valamennyi teljesítményértékelési elem esetében öt teljesítményfokozat lett kialakítva,
százalékban kifejezett értékhatárok, illetve értéksávok megadásával. Ezek az alábbiak:
A
B
C
D
E

szint
szint
szint
szint
szint

=
=
=
=
=

kivételes teljesítmény
jó teljesítmény
megfelelő teljesítmény
átlag alatti teljesítmény
elfogadhatatlan teljesítmény

100 – 91 %
90 – 71 %
70 – 51 %
50 – 41 %
40 – 0 %

Az értékelő vezetőnek az a feladata, hogy a 0 – 100 % terjedő mérőskálán az egyes
elemeknek a teljesítményértékeléseknél felhasznált metódusának megfelelően – az
értékeléseknél egy, a méréseknél pedig a szükséges mennyiségű jelöléssel – meghatározza a
teljesítményértékelés eredményét. Az értékelési tényezőnként (eredmény, határidő,
mérőszámok, indikátorok) valamint a kompetenciánként megítélt teljesítményfokozathoz
tartozó százalékos értékek – az informatikai rendszernek köszönhetően – minden esetben
automatikusan összeadódnak és kiadják az adott teljesítményértékelés összeredményét.
A teljesítményértékelés eredményének megállapításakor – amennyiben a közigazgatási szerv
vezetője nem döntött a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról – a
teljesítményértékelés két kötelező eleme értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit
egyenlő mértékben (50 % - 50 %-ban) kell figyelembe venni.
A teljesítményértékelés eredményének a megállapításakor – amennyiben a közigazgatási
szerv vezetője a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról döntött –
a) a teljesítményértékelés két kötelező eleme értékelésének, illetve mérésének a
részeredményeit 70 %-os mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy a két kötelező elem
értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit egyenlő mértékben (35 % - 35 %-ban) kell
figyelembe venni,
b) a teljesítményértékelés közigazgatási szervnél alkalmazott ajánlott elemei értékelésének,
illetve mérésének a részeredményeit 30 %-os mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy az
egyes ajánlott elemek értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit egyenlő mértékben:
ba) négy ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 7,5 %-ban,
bb) három ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 10 %-ban,
bc) kettő ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 15 %-ban, és
bd) egy ajánlott elem alkalmazása esetén 30 %-ban
kell figyelembe venni.
4.2. Minősítés eredménye
Az éves teljesítményértékelési időszak alatt – amely általános szabály szerint a két félévre
osztott – korrektül és hiánytalanul elvégzett, továbbá dokumentált – teljesítményértékelések
súlyozott eredménye az informatikai rendszer támogatása révén – minden egyéb
feladatteljesítést igénylő értékelő vezetői beavatkozás nélkül – automatikusan megjeleníti a
közszolgálati tisztviselő év végi minősítésének végeredményét.
A minősítés szintjei azonosak a teljesítményértékelés szintjeivel.
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5. A teljesítményértékelés folyamata
5.1. A teljesítményértékelési időszak kezdete (tárgyév január 1-je és január 31-e között)
A tárgyévre vonatkozóan a teljesítményértékelési időszak kezdete minden évben január 1-je
és január 31-e közé esik.
5.1.1. Az értékelő vezető feladatai ebben az időszakban a következők:
a) az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően
aa) meg kell határoznia az értékelt személy első félévre, illetve tárgyévre szóló munkaköri
egyéni teljesítménykövetelményeit,
ab) ha a közigazgatási szerv vezetője a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az
alkalmazásáról döntött, meg kell határoznia az alkalmazandó ajánlott
teljesítményértékelési elemeket;
b) az értékelt személyt tájékoztatnia kell a részére meghatározott, valamint előírt kötelező,
illetve ajánlott teljesítményértékelési elemekről. Így tájékoztatnia kell az értékelt személyt
arról, hogy részére kompetencia alapú munkamagatartás tényezők is meghatározásra kerültek,
valamint ismertetnie kell vele a munkamagatartás értékelő tényezőit.
E tájékoztatás során az értékelő vezető ismerteti a teljesítményértékelés, illetve a minősítés
célját, alapelveit, a mérés és az értékelés szempontjait, valamint folyamatát.
A teljesítményértékelés elemeit az informatikai rendszerben, a megfelelő értékelő lapokon
kell meghatározni. Ezeket az értékelő lapokat két példányban kell kinyomtatni, melynek egy
példányát az aláíráskor a közszolgálati tisztviselőnek át kell adni.
5.1.2. A közszolgálati tisztviselő ehhez az időszakhoz köthető joga a következő:
A közszolgálati tisztviselő tárgyév január 31-ig javaslatot tesz egyéni fejlesztési céljaira,
amelyek figyelembevételével az értékelő vezető határozza meg a közszolgálati tisztviselő
részére az adott év célkitűzéseit. A közszolgálati tisztviselő javaslata nem köti az értékelő
vezetőt.
5.1.3. A közigazgatási szerv vezetőjének ehhez az időszakhoz kapcsolódó feladata a
következő:
Ha a közigazgatási szerv vezetője belső szabályzatban a teljesítményértékelés ajánlott
eleminek a szervezeti szintű alkalmazásáról döntött, ezen elemek alkalmazását tárgyév elején
felül lehet vizsgálni és ezeknek a köre – tárgyév január 1-je és január 31-e között –
módosítható.
Ha pedig a közigazgatási szerv vezetője az ajánlott elemek köréből a kompetencia-értékelést
is alkalmazni rendelte, meg kell határoznia hat értékelendő kompetenciát.
5.1.4. A munkáltatói jogkör gyakorlójának ehhez az időszakhoz kapcsolódó feladata a
következő:
Amennyiben az 5.1.3. pont alapján a szervnél kompetencia-értékelést kell alkalmazni, a
munkáltatói jogkör gyakorlójának – ha e jogkörét nem ruházta át az értékelő vezetőkre –
három értékelendő kompetenciát ki kell választania.
5.1.5. Az előző év évzáró teljesítményértékelése és minősítése is ebben az időszakban történik,
lásd az 5.6. pontban foglaltakat
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5.2. Féléves teljesítményértékelést megelőző teljesítményértékelések
A munkáltatói jogkör gyakorlója – a szervezet sajátosságaira tekintettel – tárgyévben a
féléves teljesítményértékelést megelőzően további teljesítményértékeléseket is végezhet. Két
teljesítményértékelés között azonban legalább két hónapnak el kell telnie.
Ekkor a teljesítményértékelés tekintetében az 5.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
5.3. Féléves teljesítményértékelés és a második féléves teljesítményértékelési elemek
meghatározása (június 15-e és július 15-e között)
5.3.1. Az értékelő vezető feladatai ebben az időszakban a következők:
a) egyrészt mérnie, illetve értékelnie kell
aa) a teljesítményértékelés kötelező elemeit, továbbá,
ab) ha a közigazgatási szerv vezetője a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az
alkalmazásáról döntött, akkor a teljesítményértékelés ajánlott elemeit (a
kompetenciaszintek értékelésének a kivételével);
b) az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően
ba) meg kell határoznia az értékelt személy második féléves munkaköri egyéni
teljesítménykövetelményeit,
bb) ha a közigazgatási szerv vezetője a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az
alkalmazásáról döntött, meg kell határoznia a második félévre vonatkozó ajánlott
teljesítményértékelési elemeket;
c) az értékelt személyt tájékoztatnia kell a részére meghatározott, valamint előírt kötelező,
illetve ajánlott teljesítményértékelési elemekről. Így tájékoztatnia kell az értékelt személyt
arról, hogy részére a második félévre vonatkozóan is meg lettek határozva a kompetencia
alapú munkamagatartás értékelési tényezők. E tájékoztatás során az értékelő vezető ismerteti
a teljesítményértékelés, illetve a minősítés célját, alapelveit, a mérés és az értékelés
szempontjait, a mérés és az értékelés folyamatát;
d) értékelő megbeszélést kell tartania, amelybe – a közszolgálati tisztviselő kérésére – a
szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szervet, valamint a területi szintű MKK-t be
kell vonnia. Ennek során az értékelő vezető köteles az értékelttel, tételes részletességgel
ismertetni az általa kialakított teljesítménymérési, illetve teljesítményértékelési eredményeket,
majd ezeket vele megfelelő alapossággal megbeszélni.
Célszerű az értékelő megbeszélés keretében teljesítenie az értékelő vezetőnek a féléves
teljesítményértékelésre eső feladatait.
A teljesítményértékelés elemeit az informatikai rendszerben, a megfelelő értékelő lapokon
kell mérnie, illetve értékelnie. Ezeket az értékelő lapokat két példányban kell kinyomtatni,
melynek egy példányát az aláíráskor a közszolgálati tisztviselőnek át kell adni.
5.3.2. A közszolgálati tisztviselő ehhez az időszakhoz köthető jogai a következők:
a) amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a közigazgatási szerv vonatkozásában
önértékelés lehetőségéről rendelkezik, a közszolgálati tisztviselő az értékelő vezető
teljesítményértékelését megelőzően önértékelést végez (lásd részletesen a 6. pontban);
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b) jogosult a teljesítményértékelését megismerni és arra észrevételeket tenni. A közszolgálati
tisztviselő teljesítményértékelésére tett észrevételeit, valamint az életpályájával kapcsolatos
javaslatait, elképzeléseit a teljesítményértékelésének tartalmaznia kell;
c) kérheti, hogy a szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv, illetve a területi
MKK tegyen észrevételt a teljesítményértékelésére. Ezeket az észrevételeket írásba kell
foglalni és a teljesítményértékelésen szintén fel kell tüntetni.
5.4. Féléves teljesítményértékelést követő teljesítményértékelések
A munkáltatói jogkör gyakorlója – a szervezet sajátosságaira tekintettel – tárgyévben a
féléves teljesítményértékelést követően további teljesítményértékeléseket is végezhet. Két
teljesítményértékelés között azonban legalább két hónapnak el kell telnie.
Ekkor a teljesítményértékelés tekintetében az 5.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
5.5. Egyéb, év közben felmerülő feladatok
5.5.1. A teljesítmény év közbeni nyomon követése
Az értékelő vezetőnek figyelemmel kell kísérnie a közszolgálati tisztviselő év közbeni
teljesítményét, és a teljesítményértékelések alkalmával – ha indokolt – fel kell hívnia a
figyelmét a teljesítmény javítására.
5.5.2. A teljesítménykövetelmények felülvizsgálata
Amennyiben a körülményekben beállt lényeges változás miatt szükséges, az értékelő vezető –
a közszolgálati tisztviselővel történt előzetes megbeszélést követően – év közben
módosíthatja a munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket. Ezt az értékelő vezetőnek
indokolnia kell és a módosított teljesítménykövetelményeket az érintett közszolgálati
tisztviselővel írásban kell közölnie.
A módosítás előtti teljesítménykövetelmények teljesítését – amennyiben azok mérhetőek,
illetve értékelhetőek – a módosított teljesítménykövetelmények teljesítésével együtt, a soron
következő teljesítményértékeléskor kell mérni, illetve értékelni.
5.6. Évzáró teljesítményértékelés és minősítés (tárgyévet követő január 1-je és 31-e
között)
5.6.1. Évzáró teljesítményértékelés
Ekkor az 5.3. pontban foglaltak alkalmazandóak a következő eltéréssel:
a) a tárgyév elején előírt kompetenciák szintjét évente egyszer, az évzáró
teljesítményértékelés alkalmával kell az értékelő vezetőnek értékelnie;
b) amennyiben az egyéni fejlesztési célok végrehajtása átnyúlik a tárgyév értékelési
időszakán, az áthúzódás tényét és teljesülés várható befejező időpontját az értékelő vezetőnek
a Rendelet 2. melléklete szerinti értékelő lapon rögzítenie kell.
5.6.2. Minősítés
Az értékelő vezetőnek az év közbeni teljesítményértékelés(ek) és az évzáró
teljesítményértékelés eredményeinek súlyozott összegzése alapján – az informatikai rendszer
segítségével – el kell készítenie a közszolgálati tisztviselő évzáró minősítését (lásd a 4.
pontban írtakat).
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A minősítés eredményét a közszolgálati tisztviselő jogosult megismerni. A minősítést két
példányban kell kinyomtatni, melynek egy példányát aláíráskor a közszolgálati tisztviselőnek
át kell adni.

6. A közszolgálati tisztviselő önértékelése
Egy korszerűen és hatékonyan működtetett egyéni teljesítményértékelési rendszernek szerves
alkotó eleme az értékelt saját feladatellátásáról, munkahelyi magatartásáról, hozzáállásáról,
kompetencia értékeléséről, tehát összteljesítményéről kialakított véleményének önértékeléssel
történő közreadása az értékelő vezető, illetve a szervezet számára.
A teljesítményértékelésre vonatkozó jogi szabályozás a közszolgálati tisztviselő önértékelését
kötelező jelleggel nem írja elő. Viszont a továbblépés, a minőségi fejlődés biztosítása
érdekében megteremti annak a lehetőségét, hogy azoknál a közigazgatási szerveknél, ahol a
munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelt önértékelését fontosnak tartja és annak
végrehajtását el akarja rendelni, ezt jogszerűen megtehesse. A munkáltatói jogkör gyakorlója
írásban rendelkezhet úgy, hogy önértékelést is végezzenek a közszolgálati tisztviselők,
amelynek menete a következő:
a) az értékelő vezetővel közösen kialakított és meghatározott feladatok listáját – a TÉR
szoftver által biztosított email küldési lehetőség igénybe vételével – minden értékelő vezető
elküldi az általa értékelt közszolgálati tisztviselőknek;
b) ezt követően a közszolgálati tisztviselők kitöltik az értékelő lapon az önértékelésüket, majd
az értékelő vezető hivatali email címére megküldik;
c) a következő lépésben az értékelő vezetőnek lehetősége van arra, hogy megismerje az
értékelt közszolgálati tisztviselő véleményét, de azt nem köteles figyelembe venni.
Amennyiben az önértékelést a vezető figyelembe kívánja venni, az önértékelések TÉR
szoftverben (lásd 8. pontban) való tárolására olyan módon van lehetőség, hogy a vezető az
email fiókjából lementi az önértékeléseket a számítógépére, majd onnan feltöltve azokat az
értékeltek adatai mellé rendezi.
Fontos hangsúlyozni, hogy függetlenül attól, hogy figyelembe veszi-e az értékelő vezető az
elkészített önértékelést, minden értékelt közszolgálati tisztviselőnél látszanak az értékelő
lapok mellett az önértékelések is.
Az értékelő vezetőnek minden esetben módjában áll saját teljesítményértékelése előtt
megismerni az értékelt önértékelési eredményét. Az önértékelés módszere is megegyezik a
vezetői teljesítményértékeléssel, hiszen mindketten a megfelelőnek tartott teljesítményfokozat
bejelölésével foglalhatnak állást, a vizsgált teljesítmény saját szempontú megítéléséről.

7. A teljesítményértékelésekhez és a minősítéshez kötődő egyéb jogok és
kötelezettségek
7.1. Dokumentációs kötelezettségek
A teljesítményértékelés egyes szakaszainál már utaltunk rá, de fontos általánosságban is
hangsúlyozni, hogy az értékelő lapok tartalmát két példányban nyomtatott formában is elő
kell állítani és nyilvántartásba kell venni, hiszen a papíralapú értékelőlapot mind az értékelő
vezető, mind a közszolgálati tisztviselő az aláírásával hitelesíti. Ezt követően a papíralapú
dokumentum tekintendő hiteles teljesítményértékelési és minősítési eredménynek.
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7.2. Az értékelő vezető döntései és javaslatai a teljesítményértékelés éves periódusának
lezárásakor
Az évzáró egyéni teljesítményértékelés, valamint az minősítés eredményének a közszolgálati
tisztviselőre nézve lehetnek kedvező és kedvezőtlen következményei.
a) A kivételes és a jó szintűre értékelt teljesítmény, illetve minősítés az értékelt motivációját,
elkötelezettségét,
megelégedettségét,
a
teljesítményét
tovább
növelő
pozitív
következményekkel zárulhat. Ezek megnyilvánulhatnak az értékelt fejlesztésében, az életpálya
tervezésben és a különböző anyagi ösztönzésekben.
b) A megfelelő szintű teljesítmény, illetve minősítés a fejlesztés valamely formájának
alkalmazásán kívül jellemzően nem eredményezhet sem pozitív sem negatív előjelű
következményt az értékeltre nézve.
c) Az átlag alatti teljesítmény, illetve minősítés alapot adhat a még átgondoltabb és
következetesebb, szorosabban számon kért fejlesztés alkalmazására, valamint kisebb súlyú
negatív jogkövetkezmények elrendelésére.
d) Az elfogadhatatlan szintű teljesítmény első ízben történő megítélése nem vonja maga után
súlyosabb jogkövetkezmények alkalmazását. Abban az esetben azonban, ha a közszolgálati
tisztviselő kettő vagy több teljesítményértékelésen keresztül – bár az értékelő vezető, valamint
a szervezet is megtett mindent annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon pl.
fejlesztéssel, munkaköri feladatok megváltoztatásával, más munkakörbe helyezéssel,
szervezeten belüli vagy kívüli áthelyezéssel – is elfogadhatatlan teljesítményt nyújt és ezáltal
a minősítése is elfogadhatatlan szintű lesz, ez alapján – ha a törvényi feltételek adottak – a
közszolgálati tisztviselőt fel kell menteni.
A Kttv. és a Korm. rendelet biztosítja a minősítéshez kötődő pozitív megoldások és a negatív
jogkövetkezmények alkalmazhatóságának jogszabályi alapjait.

8. TÉR modellek – Az informatikai rendszer lehetséges működési formái
A Korm. rendelet alapján a személyügyi központ módszertani támogatást nyújt a
teljesítményértékelések elvégzéséhez. Elektronikus formátumban biztosítja a lebonyolításhoz
szükséges módszertani anyagokat és rendelkezésre bocsájtja a webes alkalmazást, amelyet a
személyügyi központ szerverén keresztül mindegyik közigazgatási szerv, térítés díj nélkül,
elérhet. A TÉR Centrum a központosított webes alkalmazás központja. A civil
közigazgatásban a személyügyi központ funkcionál TÉR Centrumként.
A személyügyi központ a TÉR Centrumhoz csatlakozó civil közigazgatási szervek számára
működteti a webes alkalmazást. A TÉR Centrumban, a civil közigazgatás részéről, egy
központi szerverről van szó. A személyügyi központ ezzel lehetőséget biztosít a közigazgatási
szervek számára, hogy az előírt teljesítményértékelést megfelelő módon elvégezhessék.
A személyügyi központ szervezésében fejlesztett TÉR szoftvert a civil közigazgatási szervek
három formában vehetik igénybe:
a) Csatlakozás a személyügyi központ által üzemeltetett „TÉR Centrum” web szerverhez.
A TÉR folyamatainak támogatására egy központi, webes rendszerű kiszolgáló a
legmegfelelőbb, mert ekkor az informatikai felszereltség, a megfelelő informatikai támogatás
sem anyagi, sem emberi erőforrás szempontból nem jelent terhet a kisebb szervezetek
számára.
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b) Önállóan üzemeltetett webes TÉR rendszer
A közigazgatási szerv díjmentesen megkapja a webes TÉR szoftvert (és a későbbi
verziófrissítéseket), amit a saját szervereire telepít. A közigazgatási szerv saját döntési
jogkörében választhatja ezt a megoldást méretétől, a szervezetben foglalkoztatottak
létszámától függetlenül. A TÉR folyamat lezárását követően azonban az adatszolgáltatási
kötelezettségének ebben az esetben is eleget kell tennie. Az adatok megküldését önállóan kell
megszerveznie.
c) A TÉR rendszer offline használata
A rendszer „egygépes”, hálózat nélkül is működő verziója. A közszolgálati tisztviselők
vonatkozásában nem választható.
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 11/2013. (VI. 30.) KIM rendelete
az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el.
1. §		
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklet
A) Része helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 11/2013. (VI. 30.) KIM rendelethez

„A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT
TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése esetén
is ki kell tölteni.)
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Lakcíme:
Értesítési címe*:
Lakástelefon*:
Mobiltelefon*:
E-mail cím*:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás jogcíme:
II. A kérelemre okot adó bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre
és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése:
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének időpontja: ............... év
.............................. hó ............. nap
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása:
A kérelmezőt ért sérelmek:
□ testi sérülés:
..............................................................................................................................................................
.............................................
□ lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:
..............................................................................................................................................................
.............................................
□ vagyoni kár:
..............................................................................................................................................................
.............................................
□ egyéb:
..............................................................................................................................................................
.............................................
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III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson számára a
bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi vagy bármely egyéb probléma megoldásához
(érdekérvényesítés elősegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekménnyel/ tulajdon elleni
szabálysértéssel összefüggő jogi kérdések rendezése érdekében, rászorultság esetén az áldozati
státusz igazolásával ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá (jogi segítségnyújtás).
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell
kérni.
A következő támogatásokat igényelem:
□ azonnali pénzügyi segély
célja:
□ lakhatással kapcsolatos kiadás
□ ruházkodással kapcsolatos kiadás
□ élelmezéssel kapcsolatos kiadás
□ utazással kapcsolatos kiadás
□ gyógyászati jellegű kiadás
□ kegyeleti jellegű kiadás
indoka, krízishelyzet leírása:
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
□ kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]
Az azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhető, amelyek
megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés következtében nem képes.
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
□ pénztári kifizetés (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén kérhető!)
Állami kárenyhítés esetén csak az alábbiak választhatóak:
□ postai utalvány (cím: ..........................................................)
□ saját névre szóló fizetési számlára utalás:
(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése .......................................................................................,
számlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)
1.
2.
3.
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V. Közlemények
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal
kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem
terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel / tulajdon elleni
szabálysértéssel összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat
akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.
4. A nyomtatványt kérésemre - jelenlétemben - az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki.
Igen / Nem
5. Egyéb közlendők:
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................................................
.............................................
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek
a valóságnak.
A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a
fővárosi és megyei kormányhivatal és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az azonnali
pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálása és kifizetése céljából, az
azokhoz szükséges mértékben kezelje.
Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ............... nap.
kérelmező aláírása”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011.
(XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló
eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a 3. melléklet tartalmazza.”
2. §		
Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1)–(4) és a (7)–(10) bekezdés szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény módosítását, visszavonását,
az ajánlattételi vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó
hirdetmény mintáját az 5. melléklet tartalmazza.”
3. §		
Az R. 34. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet IV. mellékletének,
az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.”
4. §		
Az R. 23. § (4) bekezdésében a „34. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „34. § (11) bekezdése” szöveg lép.
5. §		
Az R. 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelettel (a továbbiakban: MódR.)
megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell
alkalmazni.”
6. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
lép.

1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
8. melléklete helyébe az 5. melléklet,
11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
12. melléklete helyébe a 7. melléklet

7. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

1. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb
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I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2.) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) M EGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a
leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3.) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4.) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

.

.

.

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-

-

-
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További
tárgy(ak)

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

II.2.) A SZERZŐDÉS ( EK ) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE
II.2.1.) A szerződés(ek) végleges összértéke

Áfa nélkül

Áfával

[Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést,
részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban a IV. szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük
kitölteni]
Érték:

Áfa
(%)

Pénznem:
,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1.) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított
eljárás

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti, a Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok alapján lefolytatott
eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a Kbt.
Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

63265

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

Versenypárbeszéd

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben):

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Egyéb:

Súlyszám
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III.2.2.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
igen

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

nem

III.3) A DMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.3.1.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2.) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben

igen

nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

Ajánlati/részvételi felhívás

(év/hó/nap)

Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

/

(év/hó/nap)

(év/hó/nap)

III.3.3.) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben

igen

nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

(év/hó/nap)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

(év/hó/nap)

(KÉ-szám/évszám)

63267

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

(év/hó/nap)

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZŐDÉS SZÁMA:

RÉSZ SZÁMA:

ELNEVEZÉS:

IV.1.) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

nem

IV.2.) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve
szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3.) AJÁNLATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA :
E LEKTRONIKUS ÚTON BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA :
IV.4.) A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)

IV.5.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

IV.6.) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal)
Áfa
nélkül

Áfával

Áfa (%)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték:

Pénznem:

,
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A szerződés végleges összértéke
Pénznem:

Érték:

,

és

,

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma:

VAGY

a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól

igen

nem

IV.7.) ALVÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
igen

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül:

(arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész):

,

Nem ismert

(%)

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8.) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése:
mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9.) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
(adott esetben)
Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Áfa nélkül
Érték:

Pénznem:

Áfával

Áfa (%)
,
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IV.10.) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név)

(cím)

(székhely szerinti ország)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

IV.11.) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatott tett
igen

nem

IV.12.) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen

nem

------------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a
szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.) -------------------

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

V.2.2.) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3.) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
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Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4.) Egyéb információk:

V.3.) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI , AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------”
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2. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

2. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I. mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II. mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III. mellékletet)
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2.) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) M EGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának]
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3.) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4.) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték Áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5.) A szerződés meghatározása/tárgya:

II.1.6.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

További
tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-

-

-

II.1.7.) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

nem
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II.2.) S ZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték Áfa nélkül:
VAGY:

Pénznem:

és

között

Pénznem:

II.2.2.) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen

nem

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:
vagy napban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3.) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban:

vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
vagy napban:

A (tervezett) időtartam hónapban:
VAGY:
Kezdés

/

Befejezés

/

/
/

(a szerződés megkötésétől számítva)

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1.) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
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III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

III.1.3.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)

III.1.4.) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

igen

nem

III.2.) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1.) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.2.4.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

nem

III.3.) S ZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1.) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2.) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1.) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos

Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3.) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
igen
nem
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
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IV.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:

igen

nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2.) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

/

(KÉ-szám/évszám)

igen

nem
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/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

IV.3.3.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

/

Dátum:

/

(év/hó/nap )

Időpont:

A dokumentációért fizetni kell

igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4.) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

Időpont:

IV.3.5.) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)

/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

IV.3.6.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
Magyar
IV.3.7.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

VAGY

/

/

-ig (év /hó/nap )

vagy napban:

Az időtartam hónapban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8.) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

Időpont:

Hely:
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

igen

nem
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3.) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:( ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1.) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem

V.3.2.2.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
V.3.3.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1.) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
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V.3.4.) A III.2.2.) és a III.2.3.) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak
igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2.) és III.2.3.) pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

V.3.5.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4.) Egyéb információk:

V.5.) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I.) T OVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

II.) C ÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

III.) C ÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT / RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Postai
irányítószám:

Ország:
Telefon:
Fax:
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IV.) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI , AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
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B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA:

E LNEVEZÉS :

1.) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

2.) K ÖZÖS K ÖZBESZERZÉSI S ZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

Fő tárgy

További tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

-

-

-

3.) MENNYISÉG

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték Áfa nélkül:
VAGY:

és

Pénznem:
között

Pénznem:

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
vagy napban:

Az időtartam hónapban:
VAGY
Kezdés:

/

/

(év/hó/nap)

Befejezés:

/

/

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------”
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3. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

3. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I. mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II. mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III. mellékletet)
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2.) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) M EGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása:

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3.) A szerződés meghatározása/tárgya:

II.1.4.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

További
tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-

-

-
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II.1.5.) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
igen

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

nem

II.2.) S ZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték Áfa nélkül:
VAGY:

és

Pénznem:
között

Pénznem:

II.2.2.) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen

nem

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:

vagy

(a szerződés megkötésétől számítva)

napban:

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
vagy napban:

A (tervezett) időtartam hónapban:
VAGY:
Kezdés

/

Befejezés

/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1.) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1.) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket:

igen

nem

igen válasz esetén:

III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

III.1.3.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
igen
nem
igen válasz esetén:

III.1.4.) Egyéb lényeges szerződéses feltételek

III.2.) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1.) Kizáró okok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód [Kötelező a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok]

III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.2.4.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1.) A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
IV.1.1.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának
meghatározása:
igen
nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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IV.1.2.) Értékelési szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

VAGY
Egyéb:

IV.1.3.) Értékelési módszer ismertetése:

IV.1.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

IV.1.5.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
igen válasz esetén:

igen

nem
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IV.2.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1.1.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

/

Dátum:

/

(év/hó/nap )

Időpont:

A dokumentációért fizetni kell

igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:
IV.2.1.2.) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele
igen

nem

IV.2.1.3.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
egyéb információk:

IV.2.2.) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje

/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

Időpont:

IV.2.3.) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások
esetén

/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

IV.2.4.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
Magyar
IV.2.5.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

VAGY

/

/

Az időtartam hónapban:

-ig (év /hó/nap )

vagy napban:

a következő időponttól számítva:_____________
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IV.2.6.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

Időpont:

Hely :
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen

nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3.) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4.) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez
szükséges egyéb információk:

V.5.) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I.) T OVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

II.) C ÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
BESZEREZHETŐK ( ADOTT ESETBEN )

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

III.) C ÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT / RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET
KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Postai
irányítószám:

Ország:
Telefon:
Fax:
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IV.) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI , AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
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B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA:

E LNEVEZÉS :

1.) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

2.) K ÖZÖS K ÖZBESZERZÉSI S ZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

Fő tárgy

További tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

-

-

-

3.) MENNYISÉG

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
VAGY:

és

Pénznem:
között

Pénznem:

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
vagy napban:

Az időtartam hónapban:
VAGY
Kezdés:

/

/

(év/hó/nap)

Befejezés:

/

/

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------”
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4. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

4. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.4.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.4.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2.) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának]
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3.) A szerződéskötés időpontja
Dátum:
/ / (év/hó/nap)
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége:

II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
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.
.
.
.
.

Fő tárgy

További
tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

-

II.2.) A SZERZŐDÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az
összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Pénznem:

,

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
vagy napban:

Az időtartam hónapban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

/

Kezdés:
Befejezés:

/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje:
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:
A szerződés határozatlan időtartamra szól

igen

/

/

/

/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)
nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1.) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
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tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos

III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első

Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
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részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

hirdetménnyel induló tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

VAGY
Egyéb:

III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(év/hó/nap)

ÉS / VAGY

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
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/

Dátum:

/

(év/hó/nap)

III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/

A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

(év/hó/nap)

ÉS / VAGY

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1.) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2.) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

IV.1.3.) A módosítás indoka:

IV.1.4.) A szerződés módosításának időpontja
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) Egyéb információk:

igen
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V.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

V.3.) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)

”
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5. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

5. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3.) A szerződéskötés időpontja
Dátum:
/ / (év/hó/nap)
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége

II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

.

.

.

-

-

-
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.
.
.
.

További
tárgy(ak)

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

II.2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Pénznem:

,

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
vagy napban:

Az időtartam hónapban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés:

/

Befejezés:

/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje:
(év/hó/nap)

/

/

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:
(év/hó/nap)

/

/

igen

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja:

/

(év/hó/nap)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

/

/

(év/hó/nap)

/
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II.4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS
II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni
számokkal]
Érték:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Pénznem:

,

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1.) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők
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A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Egyéb:
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III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(év/hó/nap)

ÉS / VAGY

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

/S

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(év/hó/nap)

ÉS / VAGY

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1.) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

igen

nem

IV.1.2.) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
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IV.2.) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1.) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

igen

nem

IV.2.2.) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3.) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1.) A szerződést módosították-e?

igen

nem

IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

/

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének időpontja:

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) Egyéb információk:

V.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

V.3.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)

”
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6. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

6. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS
AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
ADATOK
II.1.) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII-XIII. fejezete)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
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Száma:
Érték:
II.2.) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:
Értéke:

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
ADATOK
III.1.) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1.) Árubeszerzés
III.1.1.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

(száma)
(értéke)
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.1.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.2.) Építési beruházás
III.1.2.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------
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Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

(száma)

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(értéke)

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.2.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)
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----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.3.) Építési koncesszió
III.1.3.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(száma)
(értéke)

Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
III.1.3.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

(száma)

(értéke)
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Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.4.) Szolgáltatás megrendelés
III.1.4.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

gyorsított tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

gyorsított meghívásos

versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos

(száma)
(értéke)

tervpályázat
a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött
szerződés

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

(száma)
(értéke)
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Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Tervpályázati eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.4.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.5.) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1.) Eljárás típusa
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(száma)
(értéke)
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Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.5.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1.) Árubeszerzés
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (4) a)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (4) b)

94. § (2) a)

94. § (2) d)

94. § (4) c)

94. § (4) d)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
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Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) c)

94. § (4) c)

122. § (7) c)

89. § (2) b)

94. § (2) d)

94. § (4) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (4) a)

122. § (7) a)

94. § (2) b)

94. § (4) b)

122. § (7) b)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2.2.) Építési beruházás/építési koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) c)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

123. §

89. § (2) c)

94. § (2) d)

122. § (7) a)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

122. § (7) b)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
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(száma)

(értéke)

III.2.3.) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) c)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

123. §

89. § (2) d)

94. § (2) d)

122. § (7) a)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

122. § (7) b)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1.) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
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IV.2.) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):
IV.3.) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.2.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.3.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.4.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.5.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
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IV.5.6.) Zöld közbeszerzések [IV.5.1.)–IV.5.5.) pontok] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

IV.6.) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.2.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.3.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.4.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.5.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott
közbeszerzés útján

közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.6.) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.7.) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
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IV.8.) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.9.) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése]
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.10.) A Z ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA :

/

/

(év/hó/nap)

”
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7. melléklet a 36/2013. (VI. 30.) NFM rendelethez
„12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

7. melléklet a …/2013. (…...) NFM rendelethez
„12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐLA KÖZSZOLGÁLTATÓ
AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):
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II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
ADATOK
II.1.) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XIV. fejezete)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
Száma:
Értéke:
II.2.) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik Része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
Száma:
Értéke:

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
ADATOK
III.1.) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
III.1.1.) Árubeszerzés
III.1.1.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos
időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:
(értéke)

(száma)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(száma)
(értéke)
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Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.1.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

III.1.2.) Építési beruházás
III.1.2.1.) Eljárás típusa

(száma)

(értéke)
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Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes
tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

(száma)

időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

(értéke)

előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos

előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó)-------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(száma)
(értéke)

Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------
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Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.2.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.3.) Szolgáltatás megrendelés
III.1.3.1.) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt
meghívásos
időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos

időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
keretmegállapodásos
tervpályázat
A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött
szerződés

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

(száma)
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(értéke)

alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Tervpályázat

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.3.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)
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III.2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1.) Árubeszerzés
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)

(száma)
.
(értéke)
----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a
(száma) .
(értéke)
uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)
(száma)
(értéke)
---------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,---------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a
nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2.2.) Építési beruházás/építési koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)

(száma)
(értéke)
----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)
(száma)
(értéke)
----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

III.2.3.) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)
(száma)
(értéke)
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----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás-megrendelés az uniós eljárásrendben:
(száma)
(értéke)
Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része)

(száma)
(értéke)
----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1.) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):
IV.2.) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.3.) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.4.1.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.2.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.3.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás
közbeszerzések száma:
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közbeszerzések értéke:

IV.4.4.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.5.) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4.6.) Zöld közbeszerzések [IV.4.1.)–IV.4.5.) pontok] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5.1.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

IV.5.2.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.3.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.4.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.5.) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott
közbeszerzés útján
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
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IV.5.6.) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.5.1.–IV.5.5.] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.7.) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5)
bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab
számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.8.) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9)
bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.9.) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

/

/

(év/hó/nap)

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1383/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló
Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló
Végrehajtási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza Magyarország NATO melletti Állandó Képviselőjét vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a honvédelmi minisztert, valamint
a külügyminisztert a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően a Megállapodás kihirdetéséről
szóló kormány-előterjesztés haladéktalan előkészítésére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1384/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kamattámogatáshoz szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
1. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához
kapcsolódó állami kamattámogatáshoz kapcsolódóan a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet, 30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 4. Fuvarozók kamattámogatása alcím létrehozását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. a fuvarozói kamattámogatás biztosítása érdekében 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Egyéb fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 4. Fuvarozók kamattámogatása alcím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
341739

XV.

Cím
szám

30

25

297046

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

10

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Vállakozások folyó támogatása
Fuvarozók kamattámogatása
Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Szervezetátalakítási alap

4

30

Fejezet
név

5

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

-500,0

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

297046

Cím
szám

25

Alcím
szám

30

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Szervezetátalakítási alap

10

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

500,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Millió forintban, egy tizedessel
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1. melléklet az 1384/2013. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-500,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

500,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

500,0

63337

63338

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 111. szám

A Kormány 1385/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. júniusi előzetes kormányzati
hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a, és az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján
1. hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a)–c) alpontban foglalt kiegészítő
feltételekkel:
a)
az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének
növekedését egyik évben sem;
b)
a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba)
a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
bb)
az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé
eltérhet;
c)
adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletből származó bevételét kizárólag a már
meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja,
2. a 2. melléklet szerinti ügylet megkötéséhez nem járul hozzá.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

HAJDÚNÁNÁS

50 069 000

HUF

Ügylet célja

fejlesztés

Hitel

10

1

Fejlesztések adatai

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint
Tárgyévet
Tárgyévi

1 580 000

Tárgyévet követő

Tárgyévet követő

első évben

második évben

2 107 000

8 016 000

követő
harmadik és

Fejlesztés sorszáma

Deviza

Deviza árfolyama (Ft)

Értéke

Futamideje (év)

Önkormányzat neve

Ügylet típusa

Ügyeletek adatai

Fejlesztési
Fejlesztés
Fejlesztés alcélja

bruttó
forrásigénye

1

mekkora
értékkel járul
hozzá

azt követő
években
50 480 000

célhoz
az ügylet

Önkormányzati

VÁROSI

járóbeteg

ÖNKORMÁNYZAT

szakrendelők

52 705 000

50 069 000
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1. melléklet az 1385/2013. (VI. 30.) Korm. határozathoz

és szakrendelőintézetek,
szűrőállomások,
gondozók fejlesztése
SZIGETVÁR VÁROS

61 654 151

HUF

adósságmegújítás

Hitel

2

1

29 023 249

36 675 415

–

–

–

–

–

–

ÖNKORMÁNYZATA
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2. melléklet az 1385/2013. (VI. 30.) Korm. határozathoz

célja

Fejlesztések adatai

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint
Tárgyévet
Tárgyévi

Tárgyévet követő

Tárgyévet követő

első évben

második évben

követő
harmadik és

Fejlesztés sorszáma

Deviza

Deviza árfolyama (Ft)

Értéke

Ügylet

Futamideje (év)

Önkormányzat neve

Ügylet típusa

Ügyeletek adatai

Fejlesztés
Fejlesztés alcélja

bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz az ügylet
mekkora értékkel
járul hozzá

azt követő
években

BUDAPEST FŐVÁROS
XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET
ÖNKORMÁNYZATA

Települési turisztikai
700 000 000

HUF

fejlesztés

Hitel

8

1

58 209 865

116 419 730

116 419 730

640 308 514

1

fejlesztések

1 000 000 000

700 000 000

finanszírozása
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A Kormány 1386/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek
kedvezményezettjének módosításáról szóló 1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének
módosításáról szóló 1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjának a) és b) alpontja, valamint a 2. pontja hatályát
veszti.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1387/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet információs társadalom-fejlesztéssel kapcsolatos
feladataival összefüggő egyes feladatokról és kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közigazgatásért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 2.1.2. konstrukciószámú, „Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” című, folyamatban lévő kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról annak
érdekében, hogy a projekt konzorciumi partneri feladatait kedvezményezettként az NT Nemzetközi Technológiai
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság helyett a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
lássa el,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. július 1.
2. egyetért azzal, hogy az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft. által a Puskás Tivadar Közalapítvány
megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1284/2013.
(V. 27.) Korm. határozat] 4. pontjának b) alpontjában és 10. pontjában meghatározott feladatok ellátására
foglalkoztatott munkaviszonyban álló munkavállalók a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
állományában munkáltatói jogutódlással kerüljenek továbbfoglalkoztatásra.
3. A Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét
érintő változásokról szóló 1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozat 5. pontjában az „az NT Nemzetközi Technológiai
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel”
szöveg lép.
4. A TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című” kiemelt
projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
1. mellékletében és 2. mellékletében az „az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel” szöveg lép.
5. A Kormány visszavonja a 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat
a)
4. pont b) alpontjában a „megszűnt” szövegrészt, és
b)
10. pontjában „az NT Nonprofit Közhasznú Kft. 4. pontjában foglalt megszűnésétől kezdve” szövegrészt.
6. a)
Ez a határozat – a b) alpontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
b)
A 3. és 4. pont 2013. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1388/2013. (VI. 30.) Korm. határozata
a Normafa Park beruházás megvalósításáról
1. A Kormány megállapította, hogy a budapesti polgárok igényt tartanak arra, hogy a fővárost környező erdők
közparkként kerüljenek hasznosításra.
2. A Kormány döntése szerint az 1. pontban meghatározott cél elérésének első lépéseként a Normafa Park beruházás
megvalósítására kerül sor.
3. A Kormány a Normafa Park beruházás kapcsán a következő elvi döntéseket hozza:
a)
a beruházás kapcsán érintett földterület állami tulajdonban marad, amelyet az állam a Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat részére vagyonkezelésbe ad;
b)
a Normafa területének használatára funkcióhoz kötötten kerül sor;
c)
szükséges a Normafa Park területének közparkká történő átminősítése;
d)
a Normafa Park megvalósítására és nonprofit alapú működtetésére, az önkormányzat szervezeti bázisán,
állami támogatással kerül sor, külön gazdasági társaság alapítása nélkül;
e)
az állam – mint a földterület tulajdonosa – részére biztosítani szükséges a Normafa Park tekintetében
a megfelelő ellenőrzési jogosultságot.
4. A Kormány a 3. pontban meghatározottak megvalósítása érdekében
a)
felhívja a belügyminisztert a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójának véglegesítésére, valamint
a Normafa Park kivitelezéséhez és működtetéséhez szükséges jogszabályoknak a kormány elé terjesztésére;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2013. július 31.
b)
felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert a fővárost környező erdőterület
közparkká történő átminősítése tekintetében megfelelő szabályozási javaslat kidolgozására.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

