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Kormányrendeletek

A Kormány 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól
A Kormány a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás szabályai
1. A kezdeményezés benyújtása
1. §		
A vallási tevékenységet végző szervezet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.)
14/B. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezéshez csatolja a vallási tevékenységet végző szervezet
a)
elfogadott
aa)
belső szabályát és az elfogadás során készített hitelesített jegyzőkönyvet,
ab)
tanításának lényegét tartalmazó hitvallását és rítusát bemutató dokumentumot vagy legfőbb vallási
tanainak és rítusainak összefoglalását,
b)
képviselőinek nyilatkozatát
ba)
az Ehtv. 14. § f ) pontjában meghatározott feltétel teljesüléséről és
bb)
arról, hogy a vallási tevékenységet végző szervezet elsődlegesen vallási tevékenységet végez,
c)
taglétszámának az Ehtv. 14. § c) pont cb) alpontjában meghatározott feltételnek való megfelelésének
bizonyítására alkalmas okiratot,
d)
az Ehtv. 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást,
e)
az ügyintéző és képviseletei szerveinek megválasztásáról vagy kijelöléséről készült dokumentumot és az ilyen
a tisztséget betöltő személyek nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról,
f)
képviselője képviseleti jogosultságának igazolására alkalmas okirat hiteles másolatát, valamint
g)
a vallási tevékenységet végző szervezet székhelyhasználatának jogcímét igazoló okiratot és szükség esetén
a névhasználatot engedélyező okiratot.

2. A szakértő kirendelése
2. §		
Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Ehtv.
14/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyek közül elsősorban olyan szakértőt rendel
ki, aki kiemelkedő tudással vagy a vallástudománnyal összefüggő legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
3. §

(1) A kirendelt szakértő szakvéleményt ad arra vonatkozóan, hogy
a)
a vallási tevékenységet végző szervezet
aa)
elsődlegesen végzett tevékenysége vallási tevékenységnek minősül,
ab)
rendelkezik a tanításainak lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal,
ac)
húsz éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon,
b)
az Ehtv. 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást kiállító szervezet
ba)
legalább két országban egyházi státusszal rendelkezik és azonos hitelveket vall a vallási
tevékenységet végző szervezettel,
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bb)

legalább két országban működik és azonos hitelveket valló egyházak, tagegyházak szövetsége,
amelynek a vallási tevékenységet végző szervezet az igazolás kiállításakor igazolhatóan tagja,
bc)
világegyházként legalább két országban működő részegyházakat fog össze és a vallási
tevékenységet végző szervezet is részegyháznak minősül.
(2) A szakértői vélemény tartalmazza
a)
a szakértő nevét,
b)
a vallási tevékenységet végző szervezet tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállására vonatkozó indokolt véleményt,
c)
a szakértői vélemény elkészítésének helyét és időpontját,
d)
a szakértő aláírását.
4. §		
A szakértő a szakvélemény kialakításáért az igazságügyi szakértőkre vonatkozó szabályok szerint az egyéb szakértői
tevékenységre meghatározott díjra jogosult.

3. Az elismerési eljárásnak a miniszter döntését követő szakasza
5. §		
A miniszter a kezdeményezés alapján rendelkezésre álló olyan okiratot, dokumentumot és a tudomására jutott
olyan adatra, tényre, körülményre való utalást, amely az Ehtv. 14. § g)–i) pontja szerinti feltételek bizonyítására
alkalmas, az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága részére a döntése Ehtv. 14/B. § (2) bekezdése szerinti
közlésével egyidejűleg megküldi.

II. Fejezet
Az egyházi jogi személyek nyilvántartása
4. A nyilvántartás-vezetés általános szabályai
6. §

(1) Az eljárás – a bevett egyház nyilvántartásba vétele kivételével – az egyházi jogi személy kérelmére indul. A bevett
egyház nyilvántartásba vétele hivatalból indul.
(2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott módon írásban lehet a miniszternél előterjeszteni.
(3) A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, az eljárás felfüggesztésének és az eljárás megszüntetésének
– a bevett egyház nyilvántartásba vétele kivételével – akkor van helye, ha annak a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30–32. §-ában meghatározott
feltételei fennállnak.
(4) A döntést – a bevett egyház nyilvántartásba vétele kivételével – az eljárás megindításától számított 30 napon belül
kell meghozni és közölni. A miniszter – a bevett egyház nyilvántartásba vétele kivételével – az ügyintézési határidőt
egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(5) A miniszter a Ket.-ben meghatározott bizonyítási eszközök közül különösen az ügyfél nyilatkozatát, iratot, szakértőt
vehet a Ket. szabályainak alkalmazásával igénybe, ha az alkalmas a tényállás tisztázására. A bizonyítási eszközt
a miniszter szabadon választja meg.
(6) Az eljárás során igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

7. §

(1) A miniszter az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.
(2) A miniszter által hozott határozatra és kibocsátott végzésre a Ket. határozatra és végzésre vonatkozó rendelkezéseit
(ideértve az azok jogerejére és közlésére vonatkozó rendelkezéseket is) kell alkalmazni.
(3) A miniszter által hozott határozattal és kibocsátott végzéssel szemben jogorvoslatnak és hivatalbóli
döntés-felülvizsgálatnak akkor van helye, ha azt a Ket. a hatósági döntések tekintetében is lehetővé teszi.
A jogorvoslat elbírálására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §

(1) Az eljárásban a bevett egyház az ügyfelet a Ket. alapján megillető jogok gyakorlására jogosult és kötelezettségek
teljesítésére köteles. A miniszter gondoskodik arról, hogy az eljárásban a Ket. alapelvei érvényesüljenek.
(2) Az eljárás költségeit a miniszter előlegezi és viseli.
(3) Az eljárásban papír alapú a kapcsolattartás.
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9. §		
Az egyházi jogi személy nyilvántartásba bejegyzett adatai a miniszter által vezetett minisztérium honlapján bárki
számára korlátozásmentesen hozzáférhetőek, és a bevett egyház neve, nyilvántartási száma szerint kereshetőek.

5. A bevett egyház nyilvántartásba vétele
10. §

(1) A bevett egyház nyilvántartásba vételére irányuló eljárás ügyintézési határideje a miniszter (2) bekezdés szerinti
felhívásának megtételével indul.
(2) A bevett egyház a miniszter felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a miniszternek az e célra
rendszeresített nyomtatványon írásban bejelenti a nyilvántartásba vételéhez szükséges, (3) és (4) bekezdés szerinti
adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a bevett egyház
a)
nevét, – ha azzal rendelkezik – rövidített nevét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését,
b)
székhelyét,
c)
képviselőjének nevét, lakóhelyét és a képviselet gyakorlásának módját, továbbá
d)
– ha azzal rendelkezik – címerének és logójának tartalmi leírását.
(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez a bevett egyház csatolja
a)
a tanításának lényegét tartalmazó hitvallását vagy legfőbb vallási tanainak összefoglalását,
b)
a belső törvényét, szervezeti és működési szabályzatát vagy azoknak megfelelő más szabályzatát,
c)
a székhely használatának jogcímét igazoló okirat egyszerű másolatát,
d)
a képviselője képviseleti jogosultságának igazolására alkalmas okirat hiteles másolatát, és
e)
– ha azzal rendelkezik – címerének és logójának képi megjelenítését és tartalmi leírását.
(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat nem kell benyújtani, ha a bevett egyház belső szabálya alapján az a bevett
egyház tekintetében nem értelmezhető.
(6) A bevett egyház nyilvántartásba vételére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel.
(7) A bevett egyház a nyilvántartásba vétel során kilencjegyű nyilvántartási számot kap, amelyben az első öt jegy
a nyilvántartásba vétel sorszámát jelenti, amelyhez per jellel a nyilvántartásba vétel éve kapcsolódik.

6. A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vétele
11. §

(1) A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vétele
a)
a nyilvántartásba vételnek a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője általi
kezdeményezése esetén a bevett egyház egésze vagy legfőbb szerve képviselőjének bejelentésére vagy
b)
a nyilvántartásba vételnek a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szervének képviselője általi
kezdeményezése esetén az e célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott írásbeli kérelemmel
indul.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a bejelentésnek akkor van helye, ha a bevett egyház belső
szabálya szerint arra kizárólag a bejelentést tevő jogosult.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés, kérelem
a)
a bevett egyház 10. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatát és nyilvántartási számát, valamint
b)
a belső egyházi jogi személy 10. § (3) bekezdése szerinti adatát
tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez, kérelemhez a bevett egyház csatolja
a)
a bevett egyház olyan belső szabályát, amely alapján az Ehtv. 17. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
személy kérelmének jogalapja megállapítható és
b)
a belső egyházi jogi személy képviselőjének aláírás-mintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát.
(5) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház nyilvántartási száma alatt, alszámként feltüntetve kap nyilvántartási
számot, amelynek első öt jegyét a bevett egyház nyilvántartásba vételi sorszáma képezi, amelyhez per jellel a bevett
egyház nyilvántartásba vételének éve, kötőjellel a belső egyházi jogi személy háromjegyű nyilvántartási sorszáma
kapcsolódik.

7. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása
12. §

(1) Az egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatainak módosítása az Ehtv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott
személynek a 11. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentése vagy írásbeli kérelme alapján indul.
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(2) A változás átvezetésére vonatkozó bejelentés, kérelem
a)
– ha a változás a bevett egyház nyilvántartásban szereplő adatait érinti – a bevett egyház
10. § (3) bekezdésében meghatározott adatai mellett a bevett egyház
aa)
nyilvántartási számát, és
ab)
létesítő okiratának keltét és módosításának időpontját,
b)
– ha a változás a belső egyházi jogi személy nyilvántartásban szereplő adatait érinti – a belső egyházi jogi
személy 11. § (3) bekezdésében meghatározott adatait,
valamint ezen adatok módosításának irányára történő utalást tartalmazza.
(3) A változás átvezetésére vonatkozó bejelentéshez, kérelemhez – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a nyilvántartásba vétel iránti bejelentéshez, kérelemhez benyújtandó dokumentumokat kell csatolni.
(4) A változás átvezetésére vonatkozó bejelentéshez, kérelemhez nem kell csatolni azokat a dokumentumokat, amelyek
a nyilvántartásbavételi eljárásban történő benyújtásra tekintettel a miniszter rendelkezésére állnak, és amelyek
a bejelentés, kérelem adatai alapján megállapíthatóan nem módosulnak.
13. §

(1) A létesítő okirat módosítása esetén a változás átvezetésére vonatkozó bejelentéshez, kérelemhez csatolni kell
a létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.
(2) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton az Ehtv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott személy igazolja,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű létesítő okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.

14. §		
Ha a változás átvezetésére vonatkozó bejelentés, kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan
változásbejelentési eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az újabb változásbejelentési eljárást
a miniszter felfüggeszti.

8. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
15. §

(1) Az egyházi jogi személy nyilvántartásban szereplő adatainak igazolásáról a miniszter által e célra rendszeresített
nyomtatványon lehet kivonatot igényelni.
(2) A kivonat tartalmazza
a)
a miniszter megnevezését, az ügy számát és az ügyintéző nevét,
b)
a bevett egyház tekintetében a bevett egyház nyilvántartási számát és a 10. § (3) bekezdésében, a belső
egyházi jogi személy tekintetében a 11. § (3) bekezdésében meghatározott, a bevett egyháznak, illetve
a belső egyházi jogi személynek a kivonat kiállításának időpontjában fennálló adatait, valamint
c)
a kivonat kiállításának helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását és – ha az nem
azonos a hatáskör gyakorlójával – a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
(3) A kivonatot a miniszter a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő
adattartalommal állítja ki.
(4) Ha a miniszter a kivonat kiállítását követően megállapítja, hogy a kivonat tartalma valótlan, a kivonatot a Ket.
kijavításra, visszavonásra vagy módosításra vonatkozó szabályai szerint kijavítja, visszavonja vagy módosítja.

III. Fejezet
Az egyházi jogi személyek működésével összefüggő egyes szabályok
9. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai
16. §		
A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében
a 17. § (1) bekezdésében meghatározott olyan fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek költségvetési
támogatásként kerülnek az egyházi jogi személy részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: egyházi
céltámogatás), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
71. § (1) bekezdését, 73. § (1) és (2) bekezdését, 78. § (1), (6) és (10) bekezdését, 82. §-át, 83. § (1)–(3) bekezdését,
84. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdését, 85. §-át, 86. §-át és 89. §-át kell alkalmazni.
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17. §
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(1) Egyházi céltámogatásként kell tervezni
a)
az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,
b)
a fakultatív hitoktatás támogatását és
c)
azt a támogatást, amely
ca)
az ötezer lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótlékához,
cb)
a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben
tartó fenntartásához, a nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők
fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához, és
cc)
a határon túl magyar szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi
személyek feladatvégzéséhez
kapcsolódik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a levéltárat, könyvtárat, múzeumot és más gyűjteményt fenntartó
egyházi jogi személyek között az 1. mellékletben meghatározott arányban kell felosztani.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra az egyházi jogi személy az általa szervezett fakultatív hitoktatás
támogatásához a fakultatív hitoktatásban résztvevő tanulók száma alapján az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. §-a szerint jogosult. A támogatás mértéke
az egyházi jogi személy jogszabályban meghatározott tartalmú adatszolgáltatása alapján úgy kerül meghatározásra,
hogy a fejezeti kezelésű előirányzat 50%-a csoportszám, 50%-a létszám szerint, arányosan kerül felosztásra azzal,
hogy egy csoport minimális létszáma a keretszámok kiszámítása szempontjából nem lehet kevesebb, mint 7 fő.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás
a)
90%-át az (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja szerinti célra a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,
a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség,
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között,
b)
10%-át az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti célra a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegyei
Főhatóság, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség,
a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, a Nagybecskereki
Római Katolikus Püspökség, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület, a Kárpátaljai Református Egyházkerület, a szerbia-montenegrói Református Keresztyén
Egyház, a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Püspöki Hivatala és a Kolozsvári Unitárius
Püspökség között
a 2. mellékletben meghatározott arányban kell felosztani.

18. §		
Az egyházi jogi személy a 17. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás felhasználásáról a jogszabályok keretei
között a bevett egyház belső szabályában meghatározott módon önállóan dönt a támogatás céljának megfelelően.

10. A tábori lelkészi szolgálat végzése
19. §

(1) A bevett egyház a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás
biztosítása érdekében a Magyar Honvédségnél végezhet tábori lelkészi szolgálatot. A tábori lelkészi szolgálat
működése a katonai tevékenységet, a kiképzés rendjét nem zavarhatja.
(2) A tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a katona kizárólagos joga. A tábori lelkészi szolgálat
igénybevétele vagy az attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés a katonával szemben nem alkalmazható.
(3) A tábori lelkész és a katonai szervezet parancsnoka a katonai szervezet és a tábori lelkészi szolgálat feladatainak
zavartalan megvalósítása érdekében együttműködik.
(4) A Magyar Honvédség parancsnokai a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhatnak, a működésre
vonatkozó intézkedést – a szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével – nem tehetnek.
(5) A Magyar Honvédség parancsnokai, valamint a tábori lelkészi szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a vallási
tevékenységet végző szervezetek vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a katonák igényei szerint
érvényesüljön.
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20. §

(1) A tábori lelkészi szolgálat a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő egységes
szervezet, amely három, egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.
(2) A szolgálati ágakat bevett egyházak vezetik.
(3) A szolgálati ág a bevett egyház belső szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével,
a honvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi
a tevékenységét.
(4) A tábori lelkészi szolgálat felállításának és működésének költségei a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetét az igénybevétel szerint terhelik.

21. §		
A tábori lelkészi szolgálat főbb feladata
a)
a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,
b)
az egyéni és közösségi lelki gondozás,
c)
az életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,
d)
a szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben,
e)
a bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,
f)
a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal,
g)
a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon,
h)
a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.
22. §

(1) Tábori lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és – a kisegítő tábori
lelkész kivételével – megfelel a katonákra vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági,
végzettségi és egyéb követelményeknek.
(2) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartoznak a tényleges katonai szolgálatot teljesítő tábori lelkészek. A tábori
lelkészi szolgálat hivatásos állományú tagja a Magyar Honvédség rendfokozatai állományviszony-csoportjainak
megfelelően a Magyar Honvédség tisztje és tábornoka.
(3) A tábori lelkészi szolgálatnál kisegítő tábori lelkészek is működhetnek. A kisegítő tábori lelkész a helyi
egyházközség, hitközség lelkésze, aki felkérésre a helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori
feladatait látja el. A kisegítő tábori lelkész e tevékenységéért díjazásban részesíthető.
(4) A tábori lelkész, a tábori püspök és a vezető tábori rabbi kinevezése és alkalmazása a bevett egyházzal kötött
megállapodásban foglaltak szerint történik.
(5) A tábori lelkész lelkészi tevékenysége kizárólag az egyházi jogi személy irányítása, felügyelete alatt áll.

23. §

(1) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek számát úgy kell megállapítani, hogy békében
a Magyar Honvédség minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson. Háborúban minden dandárhoz és minden
ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.
(2) A tábori lelkész munkáját ökumenikus szellemben, a felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzi.
(3) A tábori lelkész a háború áldozatairól szóló Genfi Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető személy, akit
minden körülmény között kíméletben és védelemben kell részesíteni.
(4) A tábori lelkész köteles betartani a rendfokozatára, a beosztására, valamint a katonai szervezet működési rendjére
vonatkozó szabályokat. Ezek megsértése esetén a katonákra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelősségre
vonható.

IV. Fejezet
Az egyházi jogi személy megszűnésének szabályai
11. A bevett egyház megszűnése
24. §

(1) Ha a bevett egyház legfőbb szerve a bevett egyház feloszlásáról határoz, az erről szóló döntés meghozatalát
követően nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet nyújt be a miniszternek az e célra rendszeresített
nyomtatványon.
(2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez a bevett egyház csatolja
a)
legfőbb szervének a bevett egyház megszűnését elhatározó üléséről készített jegyzőkönyvét, és az azon
résztvevő személyek nevét, lakcímét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet,
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b)

a bevett egyház vagyoni ügyeinek lezárását bizonyító, a számvitelről szóló törvénynek megfelelően
elkészített záró beszámolót és végleges vagyonmérleget, és
c)
azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a bevett egyház nyilvántartásból
való törlésének feltételei bekövetkeztek.
(3) A miniszter a bevett egyház (1) bekezdés szerinti okból a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárást
az Országgyűlés Ehtv. 28. § (1) bekezdése szerinti döntéséig felfüggeszti.
25. §		
A bevett egyház jogutódlással való megszűnésének nyilvántartásban történő átvezetésére a 12. §–14. §-t kell
alkalmazni azzal, hogy a változás átvezetésére vonatkozó bejelentésben, kérelemben meg kell jelölni a jogutódlás
Ehtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott módját is.
26. §

(1) Ha a bevett egyház
a)
tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik,
b)
tevékenysége – az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján – az Alaptörvénybe ütközik, vagy
c)
ilyen jogállását egyébként elveszti,
a miniszter a bevett egyházat a bevett egyháznak az Ehtv. mellékletéből való törlésének, illetve egyesülés vagy
különválás esetén az Ehtv. melléklete módosításának hatálybalépését követően hivatalból törli a nyilvántartásból.
(2) Ha a bevett egyház ilyen jogállásának bármely okból történő elvesztését követően az Ehtv. alapján vallási
tevékenységet végző szervezetként működik tovább, a miniszter e tényről és az ezzel összefüggő körülményekről
a vallási tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vételére kizárólagosan illetékes bíróságot értesíti.

27. §		
A bevett egyház adatainak nyilvántartásból való törlését oly módon kell végrehajtani, hogy azok a nyilvántartásból
továbbra is megállapíthatóak legyenek.

12. A belső egyházi jogi személy megszűnése
28. §		
A belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére a 24. §-t, a 25. §-t és a 27. §-t kell alkalmazni a következő
eltérésekkel:
a)
az eljárás a 11. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel vagy kérelemmel indul,
b)
a belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére a bevett egyház egészének, legfőbb szervének
vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
bejelentése alapján a belső egyházi jogi személy megszűnése nélkül is sor kerülhet,
c)
a nyilvántartásból való törlés iránti bejelentéshez, kérelemhez
ca)
a 12. § (3) bekezdése szerinti dokumentumot, és
cb)
a b) pontban foglalt eset kivételével a megszűnő belső egyházi jogi személy vagyoni viszonyai
az Ehtv. 30. § (2) bekezdésének megfelelően való rendezésére vonatkozó nyilatkozatot
kell csatolni,
d)
a belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás felfüggesztésére nincs lehetőség.
29. §		
A bevett egyház nyilvántartásból való törlése esetén a miniszter a bevett egyház belső egyházi jogi személyét is törli
a nyilvántartásból.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép
hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása felosztásának arányai

1

A

B

Egyház neve

Támogatási arány

2

Magyar Katolikus Egyház

52,7%

3

Magyarországi Református Egyház

29,5%

4

Magyarországi Evangélikus Egyház

7,1%

5

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5,6%

6

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

2,1%

7

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,4%

8

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,5%

9

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

0,4%

10

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)

0,5%

11

Magyarországi Baptista Egyház

0,7%

12

Magyarországi Metodista Egyház

0,1%

13

Hetednapi Adventista Egyház

0,2%

14

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

0,1%

15

Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

0,1%

2. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A) Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
90%-ának felosztási aránya

1

A

B

Egyház neve

Támogatási arány

2

Magyar Katolikus Egyház

72,6190%

3

Magyarországi Református Egyház

20,2477%

4

Magyarországi Evangélikus Egyház

3,4311%

5

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

2,6830%

6

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

0,1078%

7

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,0288%

8

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,1509%

9

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)

0,0288%

10

Magyarországi Baptista Egyház

0,3809%

11

Magyar Pünkösdi Egyház

0,3220%
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B) Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
10%-ának felosztási aránya

1

A

B

Egyház neve

Támogatási arány

2

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

14,2%

3

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség

4

Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség

4,7%

5

Erdélyi Református Egyházkerület

14,2%

6

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

9,3%

7

Erdélyi Unitárius Egyház

4,7%

8

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

1,3%

9

Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség

12,9%

10

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

7,3%

11

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

9,9%

12

Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye

3,3%

13

Kárpátaljai Református Egyházkerület

13,2%

5%

A Kormány 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
Az egyházi jogi személy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) beszámolókészítésre és
könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályait az e rendeletben meghatározott sajátosságokra tekintettel
alkalmazza.

2. Az egyházi jogi személy könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai
2. §		
A vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személynek az Szt. könyvvezetésre, bizonylatolásra
vonatkozó előírásait – a bevett egyház belső szabályában a beszámolót alátámasztó sajátos nyilvántartási rendre
meghatározott szabályokra tekintettel – kell figyelembe vennie.
3. §

(1) Az egyszeres könyvvitelt vezető egyházi jogi személy – saját elhatározása alapján – bármelyik naptári év első
napjával áttérhet a kettős könyvvitelre.
(2) Ha az egyszeres könyvvitelt vezető egyházi jogi személy az egyszerűsített beszámoló készítésére az e rendeletben
meghatározott feltételeknek két egymást követő évben nem felel meg, a második évi beszámoló elkészítését követő
év első napjától köteles áttérni a kettős könyvvitelre és az egyszerűsített éves beszámoló készítésére.
(3) Ha a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személy az egyszerűsített beszámoló készítésére az e rendeletben
meghatározott feltételeknek két egymást követő évben megfelel, a második évi beszámoló elkészítését követő évtől
áttérhet az egyszeres könyvvitelre és az egyszerűsített beszámoló készítésére.
(4) Az a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személy, amely saját elhatározása alapján választotta a kettős könyvvitelt,
az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés évét követő második év első napjával térhet
át, ha megfelel az arra meghatározott feltételeknek.
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(5) Ha az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételére a számviteli év során kerül sor, a könyvvezetési kötelezettség
megállapításánál az éves szintre időarányosan átszámított bevételi értékeket kell figyelembe vennie.
4. §		
A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az alaptevékenységgel és a vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos bevételeket és költségeket, ráfordításokat.

3. Az egyházi jogi személy beszámolókészítésének sajátosságai
5. §

(1) Az egyházi jogi személy a naptári évről a naptári év utolsó napjával egyszerűsített éves beszámolót készít.
(2) Ha az egyházi jogi személy alaptevékenységéből és vállalkozási tevékenységből származó bevételének együttes
összege – két egymást követő évben évenként – az 50 millió forintot nem haladja meg, egyszeres könyvvitellel
alátámasztott egyszerűsített beszámolót készíthet.
(3) Az egyszerűsített éves beszámoló az 1. melléklet szerinti mérlegből és eredménykimutatásból, az egyszerűsített
beszámoló a 2. melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből áll.
(4) Ha az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyszerűsített éves beszámoló és
az egyszerűsített beszámoló formáját és tartalmát– a (3) bekezdéstől eltérően – a bevett egyház belső szabályában
határozza meg.
(5) Az egyházi jogi személy kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést nem készít.

6. §

(1) Az egyházi jogi személy saját tőkéje, ha
a)
egyszerűsített beszámolót készít, az indulótőkéből, a tőkeváltozásból, valamint az egyszerűsített mérleg
szerinti eredményből,
b)
egyszerűsített éves beszámolót készít, az indulótőkéből, a tőkeváltozásból, az értékelési tartalékból, valamint
a mérleg szerinti eredményből
tevődik össze.
(2) Induló tőkeként az alapításkor az alapító ilyen címen az egyházi jogi személy rendelkezésére bocsátott és
tulajdonába adott vagyont kell kimutatni. Az induló tőke az Szt. szerinti jegyzett tőkének felel meg.
(3) Tőkeváltozásként az Szt.-ben meghatározott tőketartaléknak és eredménytartaléknak megfelelő tételek együttes
összegét kell figyelembe venni.
(4) Az Szt. szerinti – a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére vonatkozó – valós értéken történő értékelés
szabályait az egyházi jogi személy nem alkalmazhatja.

7. §

(1) Az egyházi jogi személy a kapott adományokat, támogatásokat bevételként számolja el.
(2) Az olyan támogatást, amelyet az egyházi jogi személy támogatásként, adományként vagy egyéb más jogcímen kap
és azt átadja a támogatás alapjául szolgáló feladatot közvetlenül megvalósító szervezet részére (a továbbiakban:
továbbutalási céllal kapott támogatás), kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb bevételként, egyszeres könyvvitel
vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni.
(3) A továbbutalási céllal kapott támogatás továbbutalt, átadott összegét – a könyvvezetés módjától függően – egyéb
ráfordításként vagy ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E támogatások továbbutalása, átadása
nem minősül az Szt. szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá
véglegesen átadott pénzeszköznek.
(4) A továbbutalási céllal kapott támogatást elkülönítetten kell nyilvántartani. Az adott naptári évben továbbutalási
célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget a kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell
határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél kötelezettségként kell kimutatni.
(5) Az alaptevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó költségeket és az általános
költségeket az egyházi jogi személy a bevételek arányában vagy a tényleges igénybevételnek megfelelően, mérő-,
mutatószámok segítségével osztja meg az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység között.
(6) Az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyházi jogi személynél az időbeli elhatárolás alkalmazása
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötelező. A választott módszert és annak alkalmazását vagy azt, hogy
az egyházi jogi személy az időbeli elhatárolást nem alkalmazza, a számviteli politikában rögzíteni kell.

8. §		
Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye a naptári évben elszámolt
értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb
bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek és a rendkívüli bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt
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anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások, a pénzügyi
műveletek ráfordításai és a rendkívüli ráfordítások együttes összegének különbözete, csökkentve az adófizetési
kötelezettséggel.
9. §

(1) Az eredménylevezetésben és az eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni
a)
az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó mérleg szerinti eredményt,
b)
az előző évi és a tárgyévi adatokat, illetve a jelentős összegű hibákat.
(2) Az alaptevékenység céljára felhasznált vállalkozási eredményről nyilvántartást kell vezetni.
(3) Az eredménylevezetésben a vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye a naptári év adóköteles
pénzügyi eredménye és a nem pénzben realizált eredmény (a pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek,
a ráfordítást jelentő eszközváltozások, a ráfordítást jelentő elszámolások különbözete) összevont értéke, csökkentve
az adófizetési kötelezettséggel.
(4) Az eredménylevezetésben és az eredménykimutatásban az előző évi és a tárgyévi adatokat, illetve a jelentős
összegű hibák elkülönített bemutatását az (1) bekezdés szerinti bontásban tovább kell részletezni.

10. §

(1) Mentesül az Szt. 151. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alól az olyan egyházi jogi személy, amelynél
a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év
átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.
(2) Ha az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységet folytat és a vállalkozási tevékenységből elért éves vagy éves
szintre átszámított árbevétele a tárgyévet megelőző két naptári év átlagában a 300 millió forintot meghaladta,
kötelező a beszámoló könyvvizsgálóval történő felülvizsgálata.
(3) Jogelőd nélkül alapított vállalkozási tevékenységet is folytató belső egyházi jogi személy – az (1) bekezdés szerinti
kötelezettség megállapításánál – az Szt. 155. § (4) bekezdését köteles figyelembe venni.

11. §		
Az egyházi jogi személynek beszámolóját nem kell letétbe helyeznie, de azt a számviteli politikájában
meghatározott módon közzéteheti.

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
13. §		
Az egyházi jogi személy beszámolókészítésének és könyvvezetési kötelezettségének e rendeletben megállapított
sajátos szabályait a 2014. évben induló naptári év könyvvezetésére és az erről a naptári évről készített beszámolóra
kell először alkalmazni. A 2013. üzleti évről készített beszámolóra az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 2013. december 31-én
hatályos szabályait kell alkalmazni.
14. §		
Hatályát veszti az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök
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1. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
IV.
Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B.
Forgóeszközök
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
C.
Aktív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.
Saját tőke
I.
Induló tőke
II.
Tőkeváltozás
III.
Értékelési tartalék
IV.
Mérleg szerinti eredmény
		
1.
Alaptevékenységből származó eredmény
		
2.
Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások
2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása
						Alap-		Vállalkozási
Összesen
					
tevékenység
tevékenység
1.
Értékesítés nettó árbevétele
2.
Aktivált saját teljesítmények értéke
3.
Egyéb bevételek
		 ebből:
a)
egyházi támogatások
b)
központi költségvetési támogatások
c)
helyi önkormányzati támogatások
d)
egyéb támogatások
e)
az a)–d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt
		
támogatások
4.
Pénzügyi műveletek bevételei
5.
Rendkívüli bevételek
		 ebből:
a)
egyházi támogatások
b)
központi költségvetési támogatások
c)
helyi önkormányzati támogatások
d)
egyéb támogatások
e)
az a)–d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt
		
támogatások
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A.

B.
C.
D.

ÖSSZES BEVÉTEL (1–5.)
6.
Anyagi jellegű ráfordítások
7.
Személyi jellegű ráfordítások
8.
Értékcsökkenési leírás
9.
Egyéb ráfordítások
10.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
11.
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6–11.)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A–B).
12.
Adófizetési kötelezettség
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C–12.)

2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegének előírt tagolása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C.
Saját tőke
I.
Induló tőke
II.
Tőkeváltozás
III.
Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
1.
Alaptevékenységből származó eredmény
2.
Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
D.
Tartalék
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása
						Alap-		Vállalkozási
					
tevékenység
tevékenység
A.
Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)
I.
Pénzügyileg rendezett bevételek
		 ebből:
a)
egyházi támogatások
b)
központi költségvetési támogatások
c)
helyi önkormányzati támogatások
d)
egyéb támogatások
II.
Pénzbevételt nem jelentő bevételek

Összesen
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B.

C.
D.
E.
F.

Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)
III.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
IV.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
V.
Ráfordítást jelentő elszámolások
VI.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Tárgyi pénzügyi eredmény (I-III-VI)
Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]
Adózás előtti eredmény [(I+II)–(III+IV+V)]
VII.
Fizetendő társasági adó
Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (E-VII)

A Kormány 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2013. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 14. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 17. alcím tekintetében a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
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a 24. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 42. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 33. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 44. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 20. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 55. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 57. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 62. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 65. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 66. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e), g), h), j), l), o) és p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
22–24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 70. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 71. alcím tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 91. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos kormányrendeletek
módosítása
1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) és (4) bekezdésében az „az egyházmegye” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy elöljárója”
szöveg,
b)
mellékletében az „egyházmegye” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy elöljárója” szöveg
lép.

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a „(pl. egyházi)” szövegrész.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendeletet az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontja szerinti állami fenntartók által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért (a továbbiakban együtt: ellátás) fizetendő térítési
díjak megállapítására kell alkalmazni. E rendeletet kell alkalmazni akkor is, ha az egyházi fenntartó vagy a nem
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állami fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását a települési önkormányzattól
vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól az Szt. VI. fejezetében meghatározottak szerint ellátási
szerződésben átvállalja vagy jogszabály alapján ahhoz támogatást vesz igénybe.”
4. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. §
(4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „nem állami szerv” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy nem
állami fenntartó” szöveg lép.

4. A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
5. §		
Hatályát veszti a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet.

5. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló
103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt
módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
az „egyházmegye/szerzetesrend” szövegrészek helyébe az „egyházi jogi személy elöljárója” szöveg lép.

6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/B. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/B. § (1) Az egyházi köznevelési intézmény után járó kiegészítő támogatást a Magyar Államkincstár Budapesti
és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság) – feladatonkénti és egyházi
köznevelési intézmény fenntartójakénti bontásban – állapítja meg az egyházi köznevelési intézmény fenntartójának
székhelye szerinti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vehető gyermek- és tanulólétszám szerint
az októberi igényléshez kapcsolódóan szeptember–december hónapokra vonatkozóan.
(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatást havi részletekben tárgyhó ötödik napjáig
folyósítja a bevett egyház részére.
(3) A kiegészítő támogatásra első alkalommal jogosulttá váló bevett egyház az Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság számára megküldi
a) a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
b) képviselőjének aláírási címpéldányát, adószámát, a kiegészítő támogatással összefüggő valamennyi
bankszámlaszerződésének hiteles másolatát, bankszámlaszámát.
(4) A bevett egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi köznevelési intézmény fenntartója mely települési
önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú
nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatás megállapítása,
elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.
(5) Az elszámolás és ellenőrzés során a költségvetési támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.”
8. §		
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
a)
13. § (1) bekezdésében az „egyházi és a magánintézmény fenntartója” szövegrész helyébe az „egyházi
köznevelési intézmény fenntartója, a magán köznevelési intézmény fenntartója” szöveg,
b)
14. § (3) bekezdésében, 16. § (9) bekezdésében az „egyházi intézmények esetében egyházanként” szövegrész
helyébe az „egyházi köznevelési intézmények esetében bevett egyházanként” szöveg,
c)
16. § (10a) bekezdésében az „Az egyházi és magánintézmények” szövegrész helyébe az „Az egyházi
köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények” szöveg
lép.
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7. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
5/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szociális és gyámhivatal a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében)
„a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy, más jogi
személy, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bűnelkövetés vagy a bűnismétlés megelőzése céljából
indított programokról,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati felhívásokat, azokról
tájékoztatja a helyi önkormányzatot, az egyházi jogi személyt, más jogi személyeket, illetve az általuk és az állam
által fenntartott intézményeket,”

8. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) Szolgálati időként kell figyelembe venni az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személynek ilyen
minőségében munkában eltöltött idejét.
(2) Egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati időt a bevett egyház által kiállított igazolás alapján lehet
figyelembe venni.”
11. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 5. számú melléklet 1.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Öregségi nyugdíj esetén
az igénylő birtokában lévő iratok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek
nyilvántartásában nem szerepel, így különösen)
„1.1.7. egyházi igazolás az egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati idő igazolására,”

9. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. Hitéleti rendeltetés: a vallási közösség vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységéhez
kapcsolódó használati cél.”

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdésében az „egyházi (felekezeti) temetőnél az egyház (felekezet) lapjában” szövegrész helyébe
a „vallási közösség által fenntartott temetőnél a vallási közösség lapjában” szöveg lép.

11. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti vallási közösség a 2012. és 2013. üzleti évi
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének e rendelet szerint is eleget tehet.”
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12. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet
a)
25. számú mellékletében a „Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak” szövegrész helyébe
a „Működési célú pénzeszközátadások egyházi jogi személyeknek” szöveg,
b)
25. számú mellékletében a „Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak” szövegrész helyébe
a „Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházi jogi személyeknek” szöveg,
c)
25. számú mellékletében a „Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól” szövegrész helyébe a „Működési
célú pénzeszközátvétel egyházi jogi személyektől” szöveg,
d)
25. számú mellékletében a „Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól” szövegrész helyébe
a „Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházi jogi személyektől” szöveg
lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az egyházi jogi személy költségvetési támogatást igényelhet a tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban
lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába
foglaló olyan ingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, amely egyházi személy vagy az egyházi jogi személy
alkalmazásban lévő más személy részére életvitelszerű lakáshasználatot biztosít.”
17. §		
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében, 2. § i) pontjában, VIII. Fejezetének címében, 27. § (2) bekezdés b) pontjában, 34. §
(1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek”
szöveg,
b)
26. § (1) bekezdésében az „ , illetőleg a d) pont szerinti jogcímre – az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott – egyházak (a továbbiakban: egyházak)” szövegrész helyébe az „a d) pont szerinti jogcímre
az egyházi jogi személyek” szöveg,
c)
26. § (1) bekezdés d) pontjában az „önkormányzati, egyházi vagy megyei önkormányzati tulajdonú”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő” szöveg,
d)
26. § (6) bekezdésében az „önkormányzat, illetőleg egyház” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat vagy
az egyházi jogi személy” szöveg,
e)
38. § (4) bekezdésében az „Az önkormányzat, az egyház, illetőleg” szövegrész helyébe az „A helyi
önkormányzat, az egyházi jogi személy,” szöveg,
f)
41. § (4) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg,
g)
43. § (2) bekezdésében az „Az önkormányzat, az egyház” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzat,
az egyházi jogi személy” szöveg
lép.

14. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló
67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.)
Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdésében az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a vallási közösségekkel” szöveg
lép.
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15. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/D. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyház” szövegrész
helyébe a „vallási közösség” szöveg lép.

16. A Hűség Napjáról szóló 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A Hűség Napjáról szóló 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában az „egyházakat” szövegrész helyébe a „vallási
közösségeket” szöveg lép.

17. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és
az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató
hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló
34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási
formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme
elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében az „egyházzal, jogi személlyel” szövegrész helyébe
az „egyházi jogi személlyel” szöveg, a „társasággal (a továbbiakban: szolgáltató)” szövegrész helyébe a „társasággal
vagy más jogi személlyel (a továbbiakban együtt: szolgáltató)” szöveg lép.

18. Az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló
100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
22. §		
Hatályát veszti az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló 100/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet.

19. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosítása
23. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés g) pont
gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell
egyházi fenntartó esetén]
„gb) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy – a bevett egyház vagy a nyilvántartásba
vett felettes egyházi jogi személy adatait igazoló okiratot, valamint a bevett egyház egésze, illetve legfőbb szerve
vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személye – nyilvántartásban feltüntetett – képviselőjének
nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső
egyházi jogi személy;”
(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés h) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)
„h) a (6) bekezdés g) pont ga) vagy gb) alpontja szerinti okiratot, a működést engedélyező szerv az egyházi jogi
személyek nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi az egyházi jogi személy adatait.”

24. §		
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
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3. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. § (6) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 19/D. § (3) bekezdésében
az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású” szöveg,
4. § (6) bekezdésében az „Egyházi” szövegrész helyébe az „Egyházi fenntartó” szöveg,
4. § (7) bekezdés d) pontjában, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 8. §
(4) bekezdés f ) pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg,
8/A. § (4) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében az „egyházi, nem állami” szövegrész helyébe az „egyházi
fenntartó, a nem állami fenntartó” szöveg

lép.

20. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített,
illetve – ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi
menedék céljára szolgáló szálláshely,
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve – ahol e rendelet
előírja – ekként nyilvántartásba vett,
ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett
hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási
tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás.”
(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek típusait (altípusait) az 1. számú melléklet, az e típusoknak
(altípusoknak) minősülő további szálláshelyeket, valamint a szálláshelyek besorolását és minősítési követelményeit
a 2. számú melléklet tartalmazza.”

26. §		
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében a „közintézmény, egyházi intézmény” szövegrészek helyébe a „közintézmény vagy egyházi jogi
személy által üzemeltetett intézményi szállás” szöveg lép.

21. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés
Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló
54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett által választható
legalább egyet, amelytől eltérés – kivéve a 3. § (2) bekezdése szerinti mentességet – nem engedhető:]
„g) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve
által vállalt készfizető kezesség.”
28. §		
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés b) pontjában, 2. § (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyházak és
intézményeik” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg
b)
3. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyház (egyházi intézmény)” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy”
szöveg
lép.
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22. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló
129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés d) pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartókkal” szöveg lép.

23. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdésében és 2. § (5) bekezdésében az „egyházi jogi személy által fenntartott” szövegrész
helyébe az „egyházi” szöveg lép.

24. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletében az „egyházmegye/szerzetesrend” szövegrészek
helyébe az „egyházi jogi személy elöljárója” szöveg, az „az egyházmegyét, illetve szerzetesrendet” szövegrész
helyébe az „az egyházi jogi személy elöljáróját” szöveg lép.

25. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont de) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell
ha a külső foglalkoztató)
„de) bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye, a nyilvántartásba vételéről szóló
igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. §
(2) bekezdése szerinti igazolást;”
33. §		
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történő benyújtása:)
„c) ha a fenntartó, illetve külső foglalkoztató egyházi jogi személy, közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy eredeti vagy pénzforgalmi intézmény által hitelesített banki aláírás-bejelentő
karton, valamint nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételéről szóló okirat,
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése
szerinti igazolás;”
34. §		
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet
a)
1. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyházi fenntartású szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója”
szövegrész helyébe az „a szociális tevékenységet ellátó egyházi jogi személy fenntartója” szöveg
b)
13. § (2) bekezdésében az „az egyházakat és egyházi fenntartónak minősülő szervezeteiket, szervezeti
egységeiket” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyeket” szöveg
lép.
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35. §		
Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont df ) alpontja.

26. Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex
fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló
211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
36. §		
Hatályát veszti az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések
előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet.

27. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
a)
12. § (4) bekezdésében az „egyházi,” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó és” szöveg,
b)
3. és 4. mellékletében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg
lép.

28. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosítása
38. §		
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
a)
7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az egyházi intézmények” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyek”
szöveg,
b)
1. mellékletében az „egyházi intézmények” szövegrész helyébe a „belső egyházi jogi személyek” szöveg
lép.

29. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdésében az „egyházzal, jogi személlyel” szövegrész helyébe
a „vallási közösséggel,” szöveg lép.

30. A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
40. §		
A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az egyházi jogi személy önálló adókivetési joggal rendelkezik, a kitettségére – a (3) bekezdés alkalmazásának
kivételével – a regionális kormánnyal vagy a helyi önkormányzattal szembeni kitettségre alkalmazott kockázati
súlyozást kell alkalmazni.”

31. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartónak minősül:]
„b) az egyházi jogi személy;”
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32. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdésében az „egyházzal” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személlyel” szöveg lép.

33. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint
a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
43. §		
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallásos”
szöveg lép.

34. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak,
alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók
létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet
módosítása
44. §		
A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott
aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési
támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az „az egyházak” szövegrész helyébe
az „a vallási közösségek” szöveg lép.

35. A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
45. §		
Hatályát veszti a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet.

36. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)
„h) egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást vagy nyilvántartásba
nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti
igazolást;”
47. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
8. § (2) bekezdésében az „egyházakat és egyházi fenntartónak minősülő belső egyházi jogi személyeiket” szövegrész
helyébe az „egyházi jogi személyeket” szöveg lép.

37. A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása
48. §

(1) A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül
legalább egyet:)
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„e) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve
által vállalt készfizető kezesség.”
(2) A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Nem köteles a (7) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani]
„b) az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre
tekintettel normatív támogatásra jogosult,”

38. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés 10d. pontjában az „egyházi intézmény” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

39. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az egyházi jogi személy önálló adókivetési joggal rendelkezik, a kitettségére – a (3) bekezdés alkalmazásának
kivételével – a regionális kormánnyal vagy a helyi önkormányzattal szembeni kitettségre alkalmazott kockázati
súlyozást kell alkalmazni.”

40. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak
minősül]
„f ) az egyházi jogi személy tulajdonában vagy fenntartásában álló egészségügyi szolgáltató,”

41. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
módosítása
52. §		
A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében
az „egyház” szövegrész helyébe a „vallási közösség” szöveg lép.

42. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó
programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
53. §

(1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül
legalább egyet:)
„e) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve
által vállalt készfizető kezesség.”
(2) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem köteles a (6) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani]
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„b) az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre
tekintettel normatív támogatásra jogosult,”

43. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
54. §		
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. §
(2) bekezdésében a „vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény” szövegrész helyébe a „templom és
vallásgyakorlásra rendelt más hely” szöveg lép.

44. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
55. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A tárgyévet megelőző évben támogatásban, illetve normatívában nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti
kérelemhez csatolnia kell
egyházi fenntartó esetén)
„db) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy – a bevett egyház vagy a nyilvántartásba
vett felettes egyházi jogi személy adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egésze, illetve
legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személye – nyilvántartásban feltüntetett –
képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy
a fenntartó belső egyházi jogi személy;”
56. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású”
szöveg,
b)
3. § (7) bekezdésében az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg
lép.

45. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
57. §		
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet
b)
3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

46. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)
„j) 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti okiratot nem csatolta, a működést engedélyező szerv az egyházi jogi
személyekről az egyházakért való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból
szerzi be, illetve ellenőrzi az egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait.”
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59. §		
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdés d) pontjában, 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (4) bekezdés f ) pontjában, 16. §
(5) bekezdésében, 2. számú melléklet 1.7. pontjában, 2. számú melléklet 2.6. pontjában, 3. számú melléklet
3.12. pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében az „egyházi, a nem állami” szövegrész helyébe az „egyházi
fenntartó, a nem állami fenntartó” szöveg,
c)
13. § (3) bekezdés j) pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású” szöveg
d)
22/B. § (3) bekezdésében, 22/F. § (3) bekezdésében az „egyházi,” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású
és a” szöveg,
e)
2. számú melléklet 1.5.2 pontjában az „az egyház” szövegrészek helyébe az „a bevett egyház” szöveg
lép.

47. A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes
foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
60. §		
A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának
szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„14. egyházi jogi személynél munkát végző egyházi személy vagy egyházi szolgálatot élethivatásszerűen folytató
személy tevékenységéhez;”

48. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
61. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 71/D. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége körében)
„i) koordinálja az egyházi jogi személyek által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység és az állam vagy a helyi
önkormányzat által fenntartott, a hasonló tevékenységet végző intézményekre vonatkozó követelmények és
finanszírozás egységessé tételét,
j) koordinálja az egyházi jogi személyek i) pont szerinti tevékenységével összefüggő költségvetési támogatásra
vonatkozó döntési rendszer működtetését,”
62. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet
a)
59. § e) pontjában a „nem állami felsőoktatási intézményekben – az egyházi intézmények kivételével –
az állam” szövegrész helyébe a „magán felsőoktatási intézményekben az állam” szöveg,
b)
69. §-ában az „egyházi és más, nem állami szférába tartozó” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású és
nem állami fenntartású” szöveg,
c)
71/D. § c) pontjában a „magyar egyházi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyházakkal” szöveg,
d)
71/D. § e) pontjában az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a bevett egyházakkal” szöveg,
e)
71/D. § h) pontjában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a bevett egyházak” szöveg,
f)
71/D. § k) pontjában az „egyházak és intézményeik” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg,
g)
71/D. § l) pontjában az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg,
h)
71/D. § p) pontjában az „egyházakkal” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyekkel” szöveg,
i)
71/D. § q) pontjában az „egyházakkal és az egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg,
j)
74. §-ában az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a vallási közösségekkel” szöveg
lép.
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49. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
63. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §
(8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem köteles biztosítékot nyújtani)
„b) az egyházi jogi személy”
64. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

50. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
65. §		
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendeletet nem kell alkalmazni)
„c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;”

51. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság
kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről szóló 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése
66. §		
Hatályát veszti a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság
kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről szóló 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet.

52. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosítása
67. §		
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdés
a) pontjában és 108. § (1) bekezdésében az „egyházi intézményben” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy
által használt helyiségben” szöveg lép.

53. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint
a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása
68. §		
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és
tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés f ) pontjában az „az egyház”
szövegrész helyébe az „a vallási közösség” szöveg lép.

54. 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 módosítása
69. §		
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
1. mellékletében az „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény szerinti egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi
személyek” szöveg lép.
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55. A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt
mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
70. §		
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és
a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdésében az „az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint
közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével” szövegrész helyébe a „nevelésioktatási, egészségügyi, szociális vagy közgyűjteményi és közművelődési tevékenysége tekintetében az egyházi jogi
személy munkáltató kivételével” szöveg lép.

56. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról
és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
71. §		
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallási közösségek” szöveg,
b)
1. mellékletében az „az egyházi jogi személyek” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek” szöveg
lép.

57. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
72. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § (4) bekezdésében az „egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában működő” szövegrész helyébe
az „egyházi fenntartású vagy a nem állami fenntartású intézmény” szöveg
b)
3. § (1) bekezdésében az „egyházi és nem állami fenntartó által fenntartott” szövegrész helyébe az „egyházi
fenntartású és a nem állami fenntartású” szöveg
lép.

58. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
73. §		
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adománygyűjtésre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a külföldön nyilvántartásba vett szervezetek
Magyarország területén végzett tevékenységére.”

59. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
74. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (5a) bekezdés
a) pontjában és 8. mellékletében az „az egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyek” szöveg lép.

60. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása
75. §		
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés i) pontjában
az „egyházakkal” szövegrész helyébe a „vallási közösségekkel” szöveg lép.
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61. 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
módosítása
76. §		
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 21. § (1) bekezdés b) pontjában
az „egyházi fenntartót” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású” szöveg lép.

62. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése
77. §		
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a)
9. § (1) bekezdés a) pontja az „egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgy” szövegrész helyett az „egyházi
köznevelési intézményben szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy” szöveggel,
b)
Mellékletében a „Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelményeit
a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a tanuló által választható
hitoktatás kereteiről A nemzeti köznevelésről szóló törvény másként rendelkezik: az iskolai keretek között
folyó hit oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelésioktatási intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró
jogi személy hatáskörébe utalja.” szövegrész helyett az „A hit- és erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi jogi
személy határozza meg.” szöveggel
lép hatályba.

63. Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló
142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
78. §		
Hatályát veszti az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet.

64. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
79. §		
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm.
rendelet 9. § (3) bekezdésében az „egyházakkal” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyekkel” szöveg lép.

65. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.)
Korm. rendelet módosítása
80. §		
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
3. mellékletében
a)
az „az egyházi és világi búcsúztatásban” szövegrész helyébe az „a polgári szertartásban vagy vallási közösség
által végzett vallásos szertartásban” szöveg,
b)
az „a polgári, egyházi búcsúztatóval” szövegrész helyébe az „a polgári szertartást vagy a vallási közösség által
végzett vallásos szertartást végzővel” szöveg,
c)
az „Egyházi szertartás rendben” szövegrész helyébe a „Vallásos szertartáson” szöveg,
d)
az „Egyházi szertartásrend” szövegrész helyébe a „Vallásos szertartás” szöveg,
e)
az „a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet” szövegrész helyébe az „a köztestület, a vallási közösség,
a lakásszövetkezet” szöveg,
f)
a „történelmi egyházak” szövegrész helyébe a „bevett egyházak” szöveg
lép.
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66. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
81. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a)
21. § (1) bekezdés j) pontjában és 21/C. § (1) bekezdésében az „egyházi és magánintézmény” szövegrész
helyébe az „egyházi köznevelési intézmény és magán köznevelési intézmény” szöveg,
b)
21. § (2) bekezdésében az „egyházi és magánfenntartású intézmények” szövegrész helyébe az „egyházi
köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény” szöveg,
c)
21/B. § (1) bekezdésében és 30. § (4) bekezdésében az „egyházi és magánintézmények fenntartói” szövegrész
helyébe az „egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói” szöveg,
d)
21/B. § (7) bekezdésében az „egyházi és magánintézmény fenntartója” szövegrész helyébe az „egyházi
köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója” szöveg,
e)
16. alcímének címében, 37. § (1) és (3) bekezdésében az „egyházi és a magánintézmény” szövegrész helyébe
az „egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény” szöveg,
f)
37. § (1) bekezdésében az „egyházi vagy a magánintézmény” szövegrész helyébe az „egyházi köznevelési
intézmény vagy a magán köznevelési intézmény” szöveg,
g)
47. § (1) bekezdésében az „egyházi és magánintézmények” szövegrész helyébe az „egyházi köznevelési
intézmények és a magán köznevelési intézmények” szöveg
lép.

67. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
82. §		
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében a „más egyházi, vagy karitatív tevékenységet folytató civil szervezettel,
egyesülettel” szövegrész helyébe a „vallási közösséggel, karitatív tevékenységet folytató civil szervezettel” szöveg
lép.

68. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
módosítása
83. §		
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
6. pontjában az „egyház és belső egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

69. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
84. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
28. § (3) bekezdésében az „egyházakkal” szövegrész helyébe a „vallási közösségekkel” szöveg,
b)
1. mellékletében az „egyházak” szövegrész helyébe a „vallási közösségek” szöveg
lép.

70. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
85. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „egyház”
szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.
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71. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél
foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
86. §		
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A rendelet hatálya)
„b) a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális
vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló hivatásos nevelőszülőkre”
[terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).]
87. §		
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A központi költségvetés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. §
(1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet
(a továbbiakban: támogatás)]
„c) a bevett egyház”
(részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.)
88. §		
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a és 8. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján
keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért
felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött támogatási szerződés alapján kerül sor.
(2) A bevett egyház részére a 2013. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum
4000,0 millió Ft kerül átadásra, a miniszter által 2013. február hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által
benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.
(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.
(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 2. § (1) bekezdésében meghatározott célra
fordítja.
8. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által a 8. melléklet szerinti igénylőlapnak és az az alapján
összesített adatoknak 9. melléklet szerinti adatlapnak a miniszter részére való megküldésével történik.
(2) Az előlegből 2013. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2013. október–december
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel a bevett egyház 2013. november 10-éig elszámolást nyújt
be a miniszternek. Az elszámolás tartalma a 10. melléklet szerinti – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát,
az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és
a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.
(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából, az egyházi
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezet.”
89. §		
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
5. mellékletének címében az „egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél” szövegrész helyébe
az „egyházi foglalkoztató által” szöveg,
b)
5. mellékletében az „egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott” szövegrész
helyébe az „egyházi foglalkoztató által” szöveg, az „egyház közcélú tevékenységet folytató” szövegrészek
helyébe az „egyházi foglalkoztató” szöveg, az „egyházi közcélú tevékenységet folytató intézményénél létesít”
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c)
d)
e)

szövegrész helyébe az „egyházi foglalkoztatónál létesít” szöveg, az „egyházak közcélú tevékenységet folytató
intézményeinél” szövegrész helyébe az „egyházi foglalkoztatónál foglalkoztatott” szöveg,
7. mellékletének címében az „egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél” szövegrész helyébe
az „egyházi foglalkoztató által” szöveg,
8. és 9. mellékletének címében az „egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézményeknél”
szövegrész helyébe az „egyházi foglalkoztató által” szöveg,
10. mellékletében a „Fenntartó egyház megnevezése:” szövegrész helyébe a „Bevett egyház megnevezése:”
szöveg, az „egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézeteknél” szövegrész helyébe az „egyházi
foglalkoztató által” szöveg, az „Egyházi szintű” szövegrész helyébe a „Bevett egyházankénti” szöveg

lép.

72. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő
hatálybaléptetése
90. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az „az egyházaknak” szövegrészek
helyett az „a bevett egyházaknak” szöveggel, az „ebből: egyházak” szövegrész helyett az „ebből: egyházi jogi
személyek” szöveggel lép hatályba.

II. Fejezet
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos miniszteri rendelet
hatályon kívül helyezése
91. §		
Hatályát veszti az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek
nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
92. §		
Ez a rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép
hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek elnevezésű
táblázatának „* 1658” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
( Adatgyűjtés-Adatátvétel
nyilván-

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

tartási

Az adatszolgáltatás

Irányadó uniós jogi aktus )

beérkezési határideje

száma

„* 1658

AGY

Statisztikai jelentés

Évenkénti

bevett egyházak

a tárgyévet követő
június 30.”

a vállalkozási tevékenységet
nem folytató bevett egyházak
részére

2. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök elnevezésű táblázatának „1658”
megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
( Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-

cím

adatkör )

tartási
száma

„1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem

(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint

folytató bevett egyházak részére

(2) Pénzügyi adatok
a) bevétel főtevékenység szerint
b) kiadás főtevékenység szerint
c) beruházás főtevékenység szerint
(3) Munkaügyi adatok
a) főállásban foglalkoztatottak száma
b) keresete
c) részmunkaidősök száma
d) keresete
e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma
f ) keresete”

2. melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 3. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek elnevezésű
táblázatának „1631” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
( Adatgyűjtés-Adatátvétel
nyilván-

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

tartási

Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje

száma

„1631

Energiakataszter a
fekvőbetegellátó intézetekről

AGY

Évenkénti

állami tulajdonban, helyi

a tárgyévet követő

önkormányzati tulajdonban

január 31.”

vagy magántulajdonban
álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és
egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg
intézményei

Irányadó uniós jogi aktus )
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A Kormány 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. §, valamint a 6. § és 8. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés
17. pont a) és b) alpontjában,
a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában,
a 3. § és a 7. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A közigazgatási, valamint az ügykezelői alapvizsga rendszer felügyeletét a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el. E jogkörében eljárva különösen:
a) ellenőrzi a vizsgaszervezők működését, a vizsgaszervezők által a vizsga lebonyolításához biztosított feltételeket,
a vizsgáztatás színvonalát,
b) ellenőrzi a vizsgáztatás lebonyolítását,
c) vizsgálja és ellenőrzi a vizsgarendszer működésével kapcsolatos szakmai-módszertani, minőségügyi, fejlesztési,
koordinációs feladatok ellátását, valamint
d) a kormányzati személyzetpolitikáért való összhang megteremtéséért való felelőssége körében hivatalos
adatszolgáltatást kérhet a közigazgatási alapvizsga nyilvántartásból,
e) jóváhagyja a minőségirányítás eljárásait.”
(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási alapvizsga tárgykörei:
a) alkotmányos és jogi alapismeretek,
b) közigazgatási alapismeretek,
c) európai uniós alapismeretek,
d) gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek,
e) információbiztonsági és adatvédelmi alapismeretek,
f ) közigazgatási szervezetek működése, valamint
g) nemzetpolitika.”
(3) Az R1. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgaszervező a (2) bekezdésben meghatározott összeget a vizsgán ténylegesen megjelent vizsgázók
számának alapul vételével minden év július 15-ig (I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja az NKE-nek, melyet
az NKE elkülönítetten kezel.”
(4) Az R1. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felkészítő konzultációkon oktatásra jogosultak körét – a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira
figyelemmel – a KTK határozza meg.”
(5) Az R1. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgaszervező a (3) bekezdésben meghatározott összeget a vizsgán ténylegesen megjelent vizsgázók
számának alapulvételével minden év július 15-ig (I. félév) és január 15-ig (II. félév) átutalja az NKE-nek, melyet az NKE
elkülönítetten kezel.”

2. §

(1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a
a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A KTK feladatainak ellátását a KTK Titkársága segíti. A KTK Titkársága a KTK ügyrendje alapján a KTK üléseinek
előkészítésével, lebonyolításával, valamint dokumentálásával kapcsolatos döntés-előkészítési és adminisztratív
feladatokat látja el.
(6) A KTK Titkárság feladatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézete látja el.”
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(2) Az R2. 6. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:)
„f ) Vezető és Továbbképzési Intézetén keresztül ellátja a KTK titkársági feladatait.”
(3) Az R2. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A minősítésre benyújtott továbbképzési programot az NKE a kérelem beérkezését követő 60 napon belül
minősíti, a határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.”
(4) Az R2. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A helyszíni ellenőrzés kizárólag a minősített továbbképzési programokra terjed ki. A helyszíni ellenőrzést az NKE
végzi el a 17. § (2) bekezdés q) pontja alapján.”
(5) Az R2. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az R2. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója az év közben felmerülő továbbképzési igények
alapján – a (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – módosíthatja. Az év közbeni módosítás során nincs
lehetőség az intézmény éves tervének teljes körű, átfogó módosítására.
(6) Az éves továbbképzési tervnek a minősített programjegyzéken szereplő programokra vonatkozó részét
a személyügyi központ által megküldött tervsablon útján módosíthatja a munkáltatói jogkör gyakorlója.”
(6) Az R2. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A továbbképzések minősítésére vonatkozó, a 14. § (6) bekezdésében megjelölt határidő 2013. évben
2013. szeptember 15-én kezdődik akkor is, ha ezen időpontot megelőzően nyújtja be a kérelmező szervezet
a minősítési kérelmét.”
(7) Az R2. 24. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A továbbképzési kötelezettséget 2012–2013. évben)
„b) a közigazgatási szakvizsgával rendelkező, vagy az alól mentesített kormánytisztviselő, köztisztviselő
a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzéseken való részvétellel teljesíti.”
3. §

(1) A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R3.) 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 2. § c) pont, a 17–18. §, a 20. §, a 21. § (1)–(3) és (6) bekezdés, valamint a 22. § hatálya a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja alapján a Honvédség
rendelkezési állományába helyezett katonára (a továbbiakban együtt: rendelkezési állományú katona) is kiterjed.”
(2) Az R3. 2. § c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
c) tartalékállományba helyezett:]
„cd) az a rendelkezési állományú katona, akinek adatait a Honvédelmi Minisztérium személyügyi szervének
(a továbbiakban: HM személyügyi szerve) vezetője a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Hatv.) 11. § (3) bekezdés a) pontja alapján megküldte,”
(3) Az R3. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendelet 15. § (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2013-ban a 2013. július 1-jei állapotnak
megfelelően
a) köteles adatot szolgáltatni legkésőbb 2013. augusztus 31-ig a közigazgatási szerv szervezeti adatairól,
a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, nemek szerinti
megoszlásáról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, valamint a szolgálati jogviszony létesítéséről és
megszüntetéséről, valamint
b) köteles személyazonosításra alkalmatlan módon adatot szolgáltatni 2013. szeptember 10-e és 2013. szeptember
30-a között
ba) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos, a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz benyújtott közszolgálati panaszokra
és a közszolgálati tisztviselők kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyának megszűnésével,
megszüntetésével kapcsolatos bírósági jogorvoslati eljárásokra, valamint
bb) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők képesítési előírásaira
vonatkozóan.”
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4. §

(1) A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)
9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A teljesítményértékelés ajánlott elemeinek szervezeti szintű egységes alkalmazásáról a szervezet
sajátosságainak figyelembevételével a hivatali szervezet vezetője dönt.”
(2) Az R4. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2013. évre vonatkozóan a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek szervezeti szintű egységes alkalmazásáról
2013. július 31-ig a közigazgatási szerv vezetője is dönthet.”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) Az R1. 2. mellékletének 4. pontjában a „jelöltnek” szövegrész helyébe a „vizsgázónak” szöveg lép.
(2) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet
a)
5. § (4) bekezdésében, 6/A. § (3), (4) és (7) bekezdésében a „köztisztviselő” szövegrészek helyébe a „vizsgázó”
szöveg,
b)
5. § (5) bekezdésében a „köztisztviselőknek” szövegrész helyébe a „vizsgázónak” szöveg,
c)
6/A. § (4) bekezdésében a „köztisztviselőket” szövegrész helyébe a „vizsgázókat” szöveg,
d)
1. számú mellékletének 1., 2., 3., 4., 7., 8., 12., 15., 16. és 17. pontjában a „jelölt” szövegrészek helyébe
a „vizsgázó” szöveg,
e)
1. számú mellékletének 6., 7. és 12. pontjában a „jelöltet” szövegrészek helyébe a „vizsgázót” szöveg,
f)
1. számú mellékletének 11. és 13. pontjában a „jelöltek” szövegrészek helyébe a „vizsgázók” szöveg,
g)
3. számú mellékletének 1. pontjában a „vezetési alapismeretek” szövegrész helyébe a „vezetési ismeretek”
szöveg,
h)
3. számú mellékletének 2. pont ötödik francia bekezdésében az „önkormányzati közigazgatás” szövegrész
helyébe az „önkormányzati igazgatás” szöveg
lép.

7. §		
Az R3.
a)
17. § (5) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében a „Hjt. 10. mellékletében” szövegrészek helyébe a „Hatv.
7. mellékletében” szöveg,
b)
26/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „48. § (10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „47. § (2) bekezdés
a) pontjában” szöveg,
c)
26/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „48. § (12) bekezdésében” szövegrész helyébe a „47. § (2) bekezdés
b) pontjában” szöveg,
d)
26/B. § (2) bekezdésében a „63. §” szövegrész helyébe a „69. §” szöveg,
e)
26/B. § (3) és (4) bekezdésében a „63. §-a” szövegrészek helyébe a „69. §-a” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R1. 28. § (9) bekezdése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 19. § (6) bekezdésében és a 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e rendeletben felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá
az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését, kiépítését és az ehhez
kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. kizárólagos
joggal látja el.”
2. §		
Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt kizárólag a NEK-rendszer specifikációinak
megfelelő diákigazolványok biztosítják.”
3. §		
Az R. 39. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A diákigazolvány esetében a térítési díjból 100 forint a nemzetközi diákkedvezményhez kapcsolódó díj, melyet
a kibocsátott diákigazolványok után az adatkezelő továbbít a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. részére.”
4. §		
A R. 42. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 39. § (4a) bekezdésében foglalt rendelkezés az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kibocsátott
diákigazolványokra kell alkalmazni.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. és 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az átviteli rendszerüzemeltető, valamint – az átviteli rendszerirányító teljes tulajdonosi szétválasztása
esetén – az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles
saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi kötelezettségeinek
az engedélyében meghatározottak szerint:
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a) a villamosenergia-rendszer üzemelőkészítése, operatív üzemirányítása, üzemeltetése és üzemértékelése,
b) a rendszerszintű mérleg elkészítése,
c) a villamosenergia-értékesítések végrehajtásának összehangolása,
d) a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételükhöz kapcsolódó elszámolás,
e) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés és
f ) a villamosenergia-rendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések
elrendelése.”
2. §		
A Vet. Vhr. a következő 84/A–84/D. §-sal egészül ki:
„84/A. § (1) Az elosztó a VET 178/L. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki az elosztóhálózat
építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységét, ideértve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartással,
a számlakibocsátással és a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket.
(2) Az elosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon felül –
a VET 178/L. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:
a) elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválandók,
b) építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet,
c) környezetvédelmi szakértői szolgáltatások,
d) gallyazás és nyiladéktisztítás,
e) műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése,
f ) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok,
g) a hálózati, távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és
karbantartási szolgáltatás,
h) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele,
i) csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és
visszakapcsolása, valamint
j) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.
(3) Az elosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más
elosztótól vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztótól szerződés alapján, engedélyköteles
tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.
84/B. § (1) A VET 178/L. §-a alapján az egyetemes szolgáltató a Hivatal előzetes jóváhagyása alapján kiszervezheti
az ügyfélszolgálati tevékenységét, ideértve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartással, a számlakibocsátással és
a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket.
(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával
más egyetemes szolgáltatótól, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés
alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.
84/C. § (1) Ha a Hivatal a 84/A. § és a 84/B. § szerinti eljárásban a tevékenység kiszervezéséhez hozzájárul, és
a tevékenységet a működési engedély nem tartalmazza, az engedélyes köteles a Hivataltól a jóváhagyó határozat
közlésétől számított 30 napon belül működési engedélye módosítását kérni.
(2) A 84/A. § és a 84/B. § szerinti – a 83. § (3)–(4) bekezdése szerinti kérelem alapján induló – eljárás során
a Hivatal a VET 95. § (1) bekezdése alapján részletesen vizsgálja a legkisebb költség elvének való megfelelést.
A jóváhagyáshoz az engedélyes igazolja, hogy a tevékenység kiszervezett formában történő végzése a pénzügyi
feltételek mellett, annak időtartamán belül inkább megfelel a legkisebb költség elvének és a felhasználók
érdekének, mintha azt saját maga végezné.
84/D. § Az elosztó és az egyetemes szolgáltató a 84/A. §-ban és a 84/B. §-ban felsorolt tevékenységeken túlmenően
további tevékenységet nem szervezhet ki.”
3. §		
A Vet. Vhr. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) köteles
az (1) bekezdésben foglaltak betartására. A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási
feladatai ellátásához szükséges, a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő
adatszolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni. Ha a közreműködő az (1) és
a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a Hivatal
a) az engedélyessel szemben a VET 96. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, és
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b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a kiszervezést jóváhagyó határozatát, és kötelezi az engedélyest
ba) a határozattal érintett tevékenység vagy annak egy részének saját személyzettel vagy eszközökkel történő
végzésére, vagy
bb) a közreműködő személyének újrapályáztatására.”
4. §		
A Vet. Vhr. 90. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és az egyetemes szolgáltató köteles saját tulajdonban lévő eszközökkel
végezni engedélyköteles tevékenysége engedélyben meghatározott elemeit. Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó és
az egyetemes szolgáltató tulajdonában kell állnia legalább az alábbi eszközöknek:)
„b) elosztó esetében
ba) a nagyfeszültségű, a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat,
bb) a fogyasztásmérő-berendezések és az elszámoláshoz szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek,
bc) az üzemirányítási eszközök, ideértve az üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint
a teljesítményszabályozó eszközöket és
bd) a bb) alpont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és számlázásához, valamint az üzemirányításhoz szükséges
informatikai eszközök, valamint
be) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és
a fogyasztásmérők adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi
eszközök,
c) egyetemes szolgáltató esetében
ca) az elszámoláshoz szükséges eszközök és
cb) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és
a fogyasztásmérők adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi
eszközök.”
5. §		
A Vet. Vhr. 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kapcsolt vállalkozások esetében a (2) bekezdés b) pont be) alpontja és (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti
tulajdonjoggal elegendő egy engedélyesnek rendelkeznie.”
6. §		
A Vet. Vhr.
a)
23. § (2) bekezdésében a „bankkártyás” szövegrész helyébe a „bankkártya használatával történő” szöveg,
b)
84. § (1) bekezdésében az „ , az elosztó és az egyetemes szolgáltató az 56. § alá tartozó” szövegrész helyébe
az „az 56. § alá tartozó” szöveg,
c)
86. §-ában az „előzetes jóváhagyáshoz” szövegrész helyébe a „ , valamint a 84/A. § és a 84/B. § szerinti előzetes
jóváhagyáshoz” szöveg,
d)
88. § (5) bekezdésében a „84. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „84. § (3) bekezdés a) pontja és
a 84/A. §” szöveg
lép.
7. §		
A Vet. Vhr. a következő 120. §-sal egészül ki:
„120. § A Hivatal az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2013. (VII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 2. rendelet) hatálybalépését követően köteles az engedélyköteles
tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyeket felülvizsgálni, és szükség
esetén azt módosítani vagy visszavonni. A Hivatal eljárásának ügyintézési határideje a Mód. 2. rendelet
hatálybalépésének napját követő naptól számított három hónap.”
8. §		
A Vet. Vhr. a következő 127. §-sal egészül ki:
„127. § E rendeletnek a Mód. 2. rendelettel megállapított 84/A–84/D. §-ában, valamint 90. § (2) bekezdés b) pont
be) alpontjában és c) pont cb) alpontjában megállapított kötelezettségek esetében a 120. § alapján lefolytatott
eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapig nem alkalmazható a VET 96. §-a, ha az engedélyes a 120. § alapján
lefolytatott eljárás jogerős lezárását követően minden hónap 15. napjáig részletes ütemtervet nyújt be a Hivatalhoz
a Mód. 2. rendelettel megállapított 84/A–84/D. §-ában, valamint 90. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában és
c) pont cb) alpontjában foglalt kötelezettségek teljesítésének állásáról.”
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9. §		
A Vet. Vhr. 4a. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §		
A Vet. Vhr. 20. számú mellékletében az „A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szövegrész
helyébe az „Az Szt.” szöveg lép.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„100. § A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles
saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén
folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek:
a) szállítási rendszerirányító esetében:
aa) a GET által meghatározott, az együttműködő földgázrendszerre kiterjedő irányítási és koordinációs feladatok
ellátása,
ab) az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben és
ac) a földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetére előírt tevékenység,
b) szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:
ba) a mérő és adatátviteli eszközök üzemeltetése, felügyelete,
bb) a karbantartás és üzemzavar elhárítás irányítása,
bc) műszaki irányító szolgálat működtetése,
bd) az engedélyes tevékenységhez kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások tervezése és végzése, valamint
az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás,
be) az üzemvitel, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes működési tevékenységéhez
kapcsolódó döntési és irányítási jogok és kötelezettségek, valamint
bf ) az egyensúlyozó platformon, illetve a szervezett földgázpiacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő
közreműködés.”
12. §		
A Get. Vhr. 143. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. Vhr. 143. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A rendszerüzemeltetőnek és az egyetemes szolgáltatónak az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit
végző más személy (a továbbiakban: közreműködő) kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási
szabályzattal kell rendelkeznie.
(1a) A közreműködő köteles a Hivatal részére a felügyeleti és az árszabályozási feladatai ellátásához szükséges,
a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadni.”
13. §		
A Get. Vhr. 143. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyes köteles a 144. § (1) bekezdése, a 144/A. §, valamint a 144/B. § szerinti tevékenységek
kiszervezésére vonatkozó kiválasztási eljárást legalább háromévenként megismételni.”
14. §		
A Get. Vhr. a következő 144/A–144/D. §-sal egészül ki:
„144/A. § (1) A földgázelosztó a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki
az elosztóvezeték építését, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet, ideértve a felhasználóval való
kapcsolattartással, számlakibocsátással és ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.
(2) A földgázelosztó nem kapcsolt vállalkozásához történő kiszervezés esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon
felül – a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:
a) elosztóvezeték tervezése, valamint azon tevékenységek, amelyek költségei az Szt. szerint a beruházás értékében
aktiválandók,
b) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések és szaktudás igénybevétele,
c) fogyasztásmérő-berendezés és házi nyomásszabályozó le- és felszerelése, ellenőrzése, karbantartása, valamint
műszaki átvétel és felhasználói rendszer beüzemelése,
d) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás,
e) felhasználó ki- és visszakapcsolása,
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f ) gázszakági műszaki és térképi, digitális térképi nyilvántartás üzemeltetése,
g) elosztóvezeték biztonsági övezetében karbantartási tevékenység,
h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok végrehajtása.
(3) A földgázelosztó az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával más
földgázelosztótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztótól szerződés alapján az engedélyköteles
tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.
144/B. § (1) Az egyetemes szolgáltató a GET 146/D. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti
ki az ügyfélszolgálati tevékenységet, beleértve a felhasználóval való kapcsolattartással, számlakibocsátással és
ellenérték-beszedéssel kapcsolatos tevékenységeket.
(2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenység mellett a Hivatal előzetes jóváhagyásával
más egyetemes szolgáltatótól vagy a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatótól szerződés
alapján az engedélyköteles tevékenysége körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet.
144/C. § (1) A földgázelosztónak és az egyetemes szolgáltatónak rendelkeznie kell
a) a felhasználási hely adatai,
b) a mérési adatok, a fogyasztásmérő berendezések adatai,
c) a rendszerhasználók nominálási adatai, az allokálási adatok, valamint
d) a felhasználók azonosításához szükséges nyilvántartott adatok
tárolását és védelmét biztosító információtechnológiai és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök tulajdonjogával.
(2) Kapcsolt vállalkozások esetében az (1) bekezdés szerinti tulajdonjoggal elegendő egy engedélyes kapcsolt
vállalkozásnak rendelkeznie.
144/D. § A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a 144/A. §-ban és a 144/B. §-ban felsorolt tevékenységeken
túlmenően további tevékenységet nem szervezhet ki.”
15. §		
A Get. Vhr. a következő 146/A. §-sal egészül ki:
„146/A. § (1) A kiszervezés előzetes jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kiszervezendő tevékenységet és annak személyi, eszköz oldali feltételeit,
b) a társaságnak a kiszervezés miatt módosuló szervezeti és működési szabályzatát,
c) a 145. § (1) bekezdése szerint a kiszervezés gazdasági hatékonyságát és hatását,
d) a kötendő szerződés tervezetét, beleértve a szerződés felmondásával, a szerződésszegéssel, az árfelülvizsgálattal,
a Hivatal iratbetekintési és információkérési jogosultságával kapcsolatos rendelkezéseket,
e) a tevékenység engedélyesen belüli végzésének a szerződés megszűnését követő visszaállításának eljárásrendjét.
(2) A kiszervezéssel érintett tevékenységek indokolt költségeinek hatósági árban történő figyelembevételénél
a bemutatott költséghatékonyságot figyelembe kell venni.”
16. §		
A Get. Vhr. a következő 152. §-sal egészül ki:
„152. § A Hivatal az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2013. (VII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr3.) hatálybalépését követően köteles az engedélyköteles tevékenységek
elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyeket felülvizsgálni, és szükség esetén azt
módosítani vagy visszavonni. A Hivatal eljárásának ügyintézési határideje a Mód. Kr3. hatálybalépésének napját
követő naptól számított három hónap.”
17. §		
A Get. Vhr. a következő 160. §-sal egészül ki:
„160. § E rendeletnek a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A–144/D. §-ában foglalt kötelezettségek esetében
a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapig nem alkalmazható a GET 119. §-a, ha
az engedélyes a 152. § alapján lefolytatott eljárás jogerős lezárását követően minden hónap 15. napjáig részletes
ütemtervet nyújt be a Hivatalhoz a Mód. Kr3.-mal megállapított 144/A–144/D. §-ában foglalt kötelezettségek
teljesítésének állásáról.”
18. §		
A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
19. §		
A Get. Vhr. 53. § (3) bekezdésében a „bankkártyás” szövegrész helyébe a „bankkártya használatával történő” szöveg
lép.
20. §		
Hatályát veszti a Get. Vhr. 144. § (4) és (5) bekezdése.
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3. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök

1. melléklet a 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
1. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A VET 80/A. § (5) bekezdésében meghatározott hatástanulmány, amely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában,
ha annak vizsgálata és az arról való döntés más hatóság feladat- és hatáskörébe nem tartozik:]
„3.2. a kiválasztott telephely ismertetése és földrajzi elhelyezkedésének bemutatása,”
2. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A VET 80/A. § (5) bekezdésében meghatározott hatástanulmány, amely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában,
ha annak vizsgálata és az arról való döntés más hatóság feladat- és hatáskörébe nem tartozik:]
„3.5. a tervezett technológiai berendezések bemutatása villamosenergia-rendszerbe, illetve földgáztüzelésű erőmű
esetében együttműködő földgázrendszerbe illeszthetőség szempontjából,”
3. A Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.8. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.8. a villamosenergia-rendszerben szükségessé váló tartalékok rendelkezésre állásának vizsgálata:)
„b) a tervezett gépegység adott rendszerszintű szolgáltatás nyújtásában képes-e részt venni, figyelemmel az üzemi
szabályzatban az egyes rendszerszintű szolgáltatásokra előírt akkreditáció műszaki követelményeire,”
4. Hatályát veszti a Vet. Vhr. 4a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpont d) pontja.

2. melléklet a 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.1. pontja a következő 11. alponttal egészül ki:
„11. A szállítóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi feltételei.”
2. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.2. pontja a következő 14. alponttal egészül ki:
„14. Az elosztóvezetékkel összefüggésben a csatlakozás és kapacitásnövelés általános műszaki és pénzügyi
feltételei.”
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A Kormány 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladatés hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról
A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés
a)–d) 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.
adminisztrátori jogosultsággal rendelkező vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során
a vizsgálatot végző személy rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik, és az eljárás célja, hogy
megfelelőségi listák alapján a teljes informatikai rendszer állapota ellenőrzésre kerüljön;
2.
automatizált vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során a szervezet informatikai
rendszerének a sérülékenységei célszoftverek segítségével kerülnek feltérképezésre;
3.
átlagostól jelentősen eltérő elektronikus információs rendszer: a biztonsági vizsgálattal érintett szervezet
(a továbbiakban: érintett szervezet) elektronikus információs rendszere az átlagostól jelentősen eltér, ha:
a)
a rendszer
aa)
a külső internetes tartományban több mint 20 IP címen elérhető eszközzel,
ab)
több mint 10 webes szolgáltatással,
ac)
a belső hálózat tekintetében több mint 50 szerverrel,
ad)
több mint 500 munkaállomással,
ae)
több mint 5 vezeték nélküli hálózattal, vagy
af )
több mint 500 fős felhasználói létszámmal
rendelkezik, vagy
b)
az érintett szervezet több mint három telephelyen rendelkezik a vizsgálattal érintett elektronikus
információs rendszerrel;
4.
belső vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során a szervezet informatikai rendszerének
sérülékenységvizsgálata a belső hálózati végpontról közvetlenül történik;
5.
célszoftverek: a biztonsági vizsgálati eljárás során a sérülékenységvizsgálat egyes fázisainak végrehajtására
kifejlesztett szoftverek;
6.
emberi tényezőkön alapuló vizsgálat: a dolgozók általános informatikai felkészültségének, és a szervezetnél
használt informatikai és információbiztonsági előírások, szabályok betartásának vizsgálata;
7.
felhő alapú számítástechnikai szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelyet a szolgáltató a felhasználó számára
nem egy erre a célra rendelt hardvereszközön, hanem a saját eszközein elosztva, az üzemeltetés részleteit
elrejtve üzemelteti, és amelyet a felhasználók interneten keresztül érhetnek el;
8.
hálózati végpont: adott informatikai rendszer hálózatához való csatlakozási pont;
9.
kézi vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során a szervezet informatikai rendszerének
sérülékenységei a vizsgálatot végző személy által egyedileg, manuálisan összeállított lekérdezések
alkalmazásával kerülnek feltérképezésre;
10.
kritikus ügyviteli folyamat: olyan speciális tevékenységsor, amely az adott szervezet működését alapvetően
befolyásoló folyamatokat tartalmaz, vagy kiesése az állampolgári jogok gyakorlását és kötelezettségek
teljesítését ellehetetlenítheti;
11.
külső vizsgálat: az informatikai rendszer internet felőli, külső sérülékenységvizsgálata, amelynek során
az interneten fellelhető, nyilvános adatbázisokban való szabad keresésre, célzott információgyűjtésre,
valamint az elérhető számítógépek szolgáltatásainak, sebezhetőségének feltérképezésére kerül sor;
12.
regisztrált felhasználói jogosultság nélküli vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során
a vizsgálatot végző személy semmilyen előzetes információval nem rendelkezik a szervezet informatikai
rendszeréről, és nincs felhasználói jogosultsága a rendszerhez;
13.
regisztrált felhasználói jogosultsággal rendelkező vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során
a vizsgálatot végző személy a számára külön létrehozott felhasználói jogosultsággal végzi a vizsgálatot;
14.
súlyos biztonsági esemény: olyan esemény, amely az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) hatálya alá tartozó szervek
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15.

16.
17.
18.

19.
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elektronikus információs rendszerei, vagy a kibertér tekintetében jogszabályban meghatározott mértékű,
nagy kárt okoz;
titkosítási eljárás: olyan eljárás, amely az adat megismerhetőségét azáltal korlátozza, hogy az adat egy
algoritmus segítségével átalakításra kerül olyan jelsorozattá, ami olvashatatlan azon személy számára, aki
nem rendelkezik a visszaalakításhoz szükséges egyedi jelsorozatból álló kulccsal;
titkosítási kulcs: titkosítási eljárás során alkalmazott olyan jelsorozat, amelynek ismeretében a titkosított
állomány megismerhető;
webes vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amely során automatizált és kézi vizsgálatok útján
kerülnek feltárásra a webes alkalmazások sérülékenységei;
vezeték nélküli hálózat vizsgálat: olyan biztonsági vizsgálati eljárás, amelynek során a hozzáférési
és kapcsolódási pontok keresése, feltérképezése, titkosítási eljárások elemzése, titkosítási kulcsok
visszafejthetőségének ellenőrzése célszoftverek és kézi vizsgálat útján történik;
3G/GPRS vizsgálat: 3G/GPRS szolgáltatások sérülékenységvizsgálata, amelynek során a hálózatok és
az elérhető szolgáltatások automatizált és kézi vizsgálati módszerrel történő feltárására kerül sor.

2. A hatóság eljárására vonatkozó általános rendelkezések
2. §		
Az Ibtv. 14. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság)
eljárásainak ügyintézési határideje hatvan nap, amelyet a hatóság vezetője indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.
3. §		
A hatóság az eljárását lezáró döntése meghozatala előtt az érintett szervezettel – ha ezt azonnali fenyegetés vagy
biztonsági esemény, vagy az érintett szervezet ismételt jogsértő magatartása nem zárja ki – egyeztetést folytat le.
4. §

(1) A hatóság eljárása során az Ibtv.-ben meghatározott feladatai ellátása érdekében – az intézkedéssel érintett
szervezet működésének és ügyvitelének lehető legkisebb mértékű zavarása mellett – helyszíni ellenőrzés keretében
jogosult önállóan, a szakhatósággal, vagy más hatósággal együtt is:
a)
az érintett szervezet információtechnológiai tevékenységével összefüggő helyiségeibe belépni,
b)
az érintett szervezet számára adatkezelést biztosító, adatfeldolgozást végző, vagy információtechnológiai
szempontból érintett helyszínein ellenőrzést tartani, és ennek során bármely, az elektronikus
információbiztonsággal kapcsolatos okiratot, dokumentumot, szerződést, aktív, vagy passzív
eszközt, információs rendszert, biztonsági intézkedést megismerni, ellenőrizni, az elektronikus
információbiztonsággal kapcsolatos okiratokról, dokumentumokról, szerződésekről másolatot készíteni,
c)
információtechnológiai műszaki vizsgálatokat végezni – ide nem értve a 15. § szerinti biztonsági események
műszaki vizsgálatát – szükség esetén az információtechnológiai rendszerhez egyedileg biztosított belépési
jogosultsággal.
(2) A hatóság vezetője a helyszíni ellenőrzés elrendelése esetén a hatóság ellenőrzést ellátó munkatársa részére
megbízólevelet állít ki. A megbízólevélnek tartalmaznia kell az ellenőrzés célját, tárgyát, az elrendelésre okot adó
körülményeket, a jogszabályi hivatkozást, az ellenőrzés várható időtartamát, az ellenőrzés módját és az ellenőrzést
végző személyek megnevezését.
(3) A helyszíni ellenőrzés elrendeléséről az érintett szervezet vezetőjét előzetesen írásban, az érintett szervezet
elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személyt elektronikus úton a helyszíni vizsgálat
megkezdése előtt értesíteni kell. Az értesítéshez mellékelni kell az ellenőrzést ellátó személy megbízólevelét.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés mellőzhető, ha
a)
súlyos fenyegetettség áll fenn,
b)
súlyos biztonsági esemény történt,
c)
az a) vagy b) pont szerinti körülmény bekövetkezése valószínűsíthető, vagy
d)
az érintett szervezet a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni ellenőrzés eredményes lefolytatását
feltehetően meghiúsítaná.
(5) A helyszíni ellenőrzéssel érintett szervezet vezetője, minden – ideértve az Ibtv. 2. § (2) bekezdése szerinti
szervezeteket és személyeket – munkatársa, és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy
az Ibtv. 12. § c) pontja alapján köteles a hatósággal együttműködni.
(6) A helyszíni ellenőrzésről a hatóság jegyzőkönyvet készít, amelyet az ellenőrzés lezárását követő nyolc napon belül
az érintett szervezetnek írásban észrevételezésre megküld. Az érintett szervezet azzal kapcsolatban nyolc napon
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belül írásban tehet – a hatóságot nem kötelező – észrevételeket. Az észrevételek tisztázása érdekében a hatóság
egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel.
5. §

(1) A hatóság jogosult bármely, jogszabályban meghatározott hatáskörébe tartozó eljárási cselekményt haladéktalanul
– az ügy jellegének megfelelően a szakhatósággal, a kormányzati és ágazati eseménykezelő központtal, vagy
az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és a nyilvántartás adatainak kezelésére kijelölt
szervvel közösen – lefolytatni, ha az a magyar kiberteret, a nemzeti elektronikus adatvagyont, az állam és polgárai
számára kiemelten fontos információs rendszereket súlyosan veszélyeztető fenyegetés elhárítását szolgálja.
(2) A hatóság az Ibtv. 14. § (2) bekezdés d)–e) és n) pontjában, valamint az Ibtv. 15. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározottak teljesítése érdekében az Ibtv. 2. § (2) bekezdése szerint érintett szervezetek által bejelentett,
valamint a kormányzati eseménykezelő központ értesítése alapján tudomására jutott biztonsági eseményeket
haladéktalanul megvizsgálja, és annak alapján megteszi a biztonsági esemény elhárítására irányuló intézkedéseket.

3. A hatóság feladatai
6. §

(1) A hatóság
a)
engedélyezi az érintett szervezetek által az Európai Unió tagállamaiban történő elektronikus információs
rendszer üzemeltetését,
b)
ellenőrzi az érintett szervezetek által az Európai Unió tagállamain kívül történő elektronikus információs
rendszer üzemeltetést,
c)
ellenőrzi az információtechnológiai fejlesztési projektekben az információbiztonsági követelmények
teljesülését.
(2) A hatóság az Ibtv. 3. § (3) bekezdése szerint az Európai Unió tagállamaiban történő elektronikus információs
rendszer üzemeltetés tekintetében engedélyezési eljárást folytat le, a 7. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.
Az eljárás során a hatóság megvizsgálja
a)
az Európai Unió tagállamaiban történő adatkezelés indokát,
b)
az Európai Unió tagállamaiban kezelt adatok és adatbázisok leírását,
c)
azt, hogy az adatkezelő rendszer, valamint üzemeltetője nevesített-e, és az adatkezelés jogszabályi
megfeleléséért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége ismert-e,
d)
az adatkezelő rendszer technikai és technológiai – ideértve a hardver és szoftverkomponenseket is – leírását,
e)
az adatkezelő rendszer információbiztonságának ismertetését, a rendszerhez kapcsolódó, továbbá
az üzemeltetőre vonatkozó belső szabályozásokat és utasításokat,
f)
a kötelezően lefolytatandó biztonsági rendszer felülvizsgálat eredményét,
g)
a magyar információvédelmi szabályok megtartásáról szóló üzemeltetői nyilatkozatot és
h)
azt, hogy az üzemeltetés helyszínén illetékes hatóságok jogosultak-e a kezelt adatokba betekinteni.
(3) Nem kell a (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti leírásokat megvizsgálni, ha az Ibtv. 4. §-a szerinti, érvényes biztonsági
tanúsítvány a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, és azt a hatóságnak bemutatják.

7. §

(1) Az engedélyezésre irányuló kérelem tartalmazza a 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti adatokat. A kérelmet a külföldön
történő adatkezelés megkezdését megelőzően kilencven nappal kell benyújtani a hatóság részére. A 6. §
(2) bekezdés b) és e)–f ) pontja, és a 6. § (3) bekezdése szerinti dokumentációkat, okiratokat az eredetivel megegyező
másolatban, és hiteles magyar fordításban a kérelem mellékleteként csatolni kell.
(2) Engedély hiányában a tevékenység nem kezdhető meg. Az engedély lejártát a benyújtott tanúsítványok
érvényességi időtartamához igazodóan kell megállapítani.
(3) Ha a külföldön végzett adatkezelésre vagy rendszerüzemeltetésre olyan nemzetközi szerződés alapján kerül sor,
amelyben a magyar állam az egyik szerződő fél, a hatóságot tájékoztatni kell az érintett adatokról, az adatfeldolgozó,
vagy üzemeltető személyéről, és a szerződéses jogviszony tartalmáról. A hatóság a tájékoztatást további eljárás
lefolytatása nélkül tudomásul veszi.
(4) Ha a hatóság tudomására jut, hogy az érintett szervezet – ide nem értve a (3) bekezdés szerinti tevékenységet –
az adatkezelést, vagy üzemeltetést az Európai Unión, vagy az Ibtv. 3. § (1) bekezdése tekintetében Magyarországon
kívül – ideértve a nem azonosítható adatkezelési, vagy jogszabály által kizárt helyszínen megvalósuló, felhő alapú
számítástechnikai szolgáltatásokat is – folytatja, a hatóság a 17. § szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.
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8. §

(1) A központi, valamint az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek információbiztonsági
követelményeinek teljesítése során a projekt vezetője a projekt tervezési szakában a hatóság részére
véleményezésre megküldi a vonatkozó biztonsági osztályba sorolást és biztonsági szint meghatározást, továbbá
mindazon dokumentációkat, amelyek alapján a biztonsági, és termékminősítési követelmények megvalósulása
ellenőrizhető a projekt teljes életciklusára nézve, ideértve az átvétel, vagy teljesülés után az elektronikus információs
rendszer használata során érvényesítendő elvárásokat is.
(2) A projekt mérföldköveinek figyelembevételével, az adott projekt szakasz zárását megelőző legkevesebb harminc
nappal kell a hatóság rendelkezésére bocsátani a kapcsolódó elektronikus információbiztonsági dokumentációt,
hogy annak észrevételei, vagy kifogásai a projekt terveken, vagy a projekt tárgyán átvezethető és alkalmazható
legyen.
(3) A hatvan napnál rövidebb időtartamú projektek esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt legkésőbb a projekt
befejezésekor kell a hatóság rendelkezésére bocsátani.
(4) A hatóság az (1)–(3) bekezdés szerinti dokumentumok tekintetében a szakhatóság véleményét kikéri.

9. §

(1) Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolásának ellenőrzése a hatóságnak megküldött
információk alapján, jogszabályban meghatározott szempontok szerint történik.
(2) Ha a bejelentett biztonsági osztályba sorolást – ideértve az Ibtv. 8. § (5) bekezdése szerinti cselekvési tervet is –
a hatóság elfogadja, az erre irányuló döntés a biztonsági osztályba sorolás későbbi önálló, vagy az érintett szervezet
ellenőrzése során történő felülvizsgálatát nem zárja ki.
(3) Ha a hatóság az eljárása során az érintett szervezet által megállapított és bejelentett biztonsági osztályba sorolást
felülbírálja, és magasabb biztonsági osztályt állapít meg, az Ibtv. 8. § (3) bekezdése szerinti határidő alkalmazása
tekintetében a hatóság döntésének megfelelő szintet kell alapul venni.
(4) Ha a hatóság a bejelentett biztonsági osztályba sorolásnál alacsonyabb osztály alkalmazásának lehetőségét látja,
arról az érintett szervezetnek javaslatot tesz.
(5) Ha az érintett szervezet a reá irányadó biztonsági osztály helyett alacsonyabb osztályt állapít meg, azt részletesen
indokolnia kell.

10. §

(1) Az érintett szervezet biztonsági szintbe sorolásának ellenőrzése a hatóságnak megküldött információk alapján,
jogszabályban meghatározott szempontok szerint történik.
(2) Ha a bejelentett biztonsági szintbe sorolást – ideértve az Ibtv. 10. § (2) bekezdése szerinti cselekvési tervet is –
a hatóság elfogadja, az erre irányuló döntés a biztonsági szintbe sorolás későbbi önálló, vagy az érintett szervezet
ellenőrzése során történő felülvizsgálatát nem zárja ki.
(3) Ha a hatóság az eljárása során az érintett szervezet által megállapított és bejelentett biztonsági szintbe sorolást
felülbírálja, és magasabb biztonsági szintet állapít meg, az Ibtv. 10. § (3) bekezdése szerinti határidő alkalmazása
tekintetében a hatóság döntésének megfelelő szintet kell alapul venni.
(4) Ha a hatóság a bejelentett biztonsági szintbe sorolásnál alacsonyabb szint alkalmazásának lehetőségét látja, arról
az érintett szervezetnek javaslatot tesz.
(5) Ha az érintett szervezet a reá irányadó biztonsági szint meghatározás helyett alacsonyabb szintet állapít meg, azt
részletesen indokolnia kell.

4. Az érintett szervezet egyes kötelezettségei
11. §

(1) Az érintett szervezet – ha az elektronikus információs rendszer biztonságért felelős személy, szervezet kijelölése
vagy az elektronikus informatikai biztonsági szabályzat elkészítése, az Ibtv.-ben meghatározott időn belül neki fel
nem róható okból nem teljesül – az Ibtv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott hatvan, vagy kilencven napon belül
a hatóságot tájékoztatja a teljesítést akadályozó ok és a teljesítés határidejének megjelölésével.
(2) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy – ideértve az információbiztonsági szolgáltatást
nyújtó vállalkozás tagjait és alkalmazottait is – az érintett szervezet igényeihez igazodva és annak rendelkezése
szerint feladatát elláthatja
a)
részmunkaidőben,
b)
a vonatkozó szerződésben meghatározott időtartamban, vagy
c)
több érintett szervezetnél.
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(3) Az Ibtv. 12. § a) pontja szerinti tájékoztatás magában foglalja a vonatkozó munka-, megbízási vagy más szerződés
másolatának hatóság részére való megküldését, amelyhez csatolni kell az adott személy végzettségét, képzettségét
igazoló okirat, vagy a szakterületi gyakorlatot igazoló okirat vagy nyilatkozat másolatát.
(4) Az Ibtv. 11. § (3) bekezdésének alkalmazásában a szervezet vezetője nem mentesül a jogszabályban meghatározott
azon kötelezettségek alól, amelyek a szervezet felett az információbiztonság tekintetében gyakorolt irányítási és
ellenőrzési jogkörébe tartoznak.
(5) Az Ibtv. 11. § (4) bekezdése alapján az ágazati szabályzók rendelkezésre állása esetén ezeket szervezeti szinten
alkalmazni kell. Ha a szakmai irányítást ellátó miniszter az ágazat, vagy az általa felügyelt központosított rendszer,
vagy szolgáltatás tekintetében általános elektronikus információs rendszer biztonsági szabályozást ad ki, szervezeti
szinten csak annyiban kell egyedi szabályokat létrehozni, amennyiben ezt az érintett szervezetre érvényes egyedi
jellemzők megkövetelik.
(6) Az Ibtv. 2. § (2) bekezdése szerint érintett szervezet az Ibtv. 13. § (3) bekezdése szerinti biztonsági eseményt
jogszabályban meghatározott módon, a biztonsági eseményre vonatkozó összes információ megadásával,
dokumentum csatolásával azonnal bejelenti a hatóságnak.
(7) Nem kell bejelenteni a hatóság felé azokat a biztonsági eseményeket, amelyeket az érintett szervezet saját
hatáskörében, biztonsági rendszerének üzemszerű működésével el tudott hárítani, és amelyek jogszabályban
meghatározottak szerinti csekély értékű kárt, vagy működésbeli kiesést nem okoztak.
(8) Az érintett szervezet a (6) és (7) bekezdés szerinti eseményekről technológiai naplót köteles vezetni, amely
tartalmazza az esemény kapcsán tett intézkedéseket, és azok eredményét is.

5. A szakhatósági eljárás általános szabályai
12. §

(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: szakhatóság) az Ibtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott
hatóság szakhatóságaként, az Ibtv. hatálya alá tartozó szervezetek elektronikus információs rendszereinek,
rendszerelemeinek sérülékenységvizsgálatát, valamint a biztonsági események adatainak műszaki vizsgálatát
az Ibtv. 18. § a) pontjában foglaltak alapján a hatóság megkeresése vagy egyedi esetben felkérése esetén vizsgálja.
(2) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás célja az esetleges biztonsági események bekövetkeztét megelőzően
a szervezet elektronikus információs rendszere, rendszerelemei gyenge pontjainak feltárása, valamint a feltárt
hibák elhárítására vonatkozó részletes megoldási javaslatok kidolgozása az elektronikus információs rendszerek,
rendszerelemek védelmének és biztonságának megerősítése érdekében.
(3) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás tárgya az adatok, információk kezelésére használt elektronikus
információs rendszereknek, rendszerelemeinek, eszközöknek, eljárásoknak, és kapcsolódó folyamatoknak, valamint
az ezeket kezelő személyek általános informatikai felkészültségének, és a szervezetnél használt informatikai és
információbiztonsági előírások, szabályok betartásának vizsgálata.
(4) A biztonsági események műszaki vizsgálatára vonatkozó szakhatósági eljárás célja, hogy a bekövetkezett biztonsági
események kivizsgálása révén
a)
feltárja a biztonsági esemény bekövetkeztének okait, körülményeit,
b)
behatárolja a biztonsági esemény által érintett elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek körét,
c)
javaslatot tegyen a biztonsági esemény által okozott kár elhárítására, és
d)
a bekövetkezett biztonsági eseményből levonható tanulságokról tájékoztassa a biztonsági eseménnyel
érintett szervezeteket, a hatóságot és a kormányzati eseménykezelő központot annak érdekében, hogy
a jövőben a biztonsági esemény bekövetkezése megelőzhető legyen.

6. A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás
13. §

(1) A szakhatóság sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárását – az Ibtv. 14. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott, az elektronikus információs rendszerek, rendszerelemek osztályba sorolásának és a szervezetek
biztonsági szintjei megállapításának, valamint az ezekre vonatkozó, a jogszabályban meghatározott követelmények
teljesülésének ellenőrzése érdekében – a hatóság kezdeményezi a szakhatóságnál.
(2) A szakhatóság a hatóságnál hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti, ha a sérülékenységvizsgálati
szakhatósági eljárás során azt állapította meg, hogy a megkeresésben megjelölt szerven kívül más szerv
elektronikus információs rendszereinek, rendszerelemeinek sérülékenysége is felmerült.
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(3) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás során a szakhatóság sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárását
megalapozó dokumentációban (a továbbiakban: szakhatósági dokumentáció) meghatározottak szerint az alábbi
vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: vizsgálat) végzi el:
a)
külső vizsgálat,
b)
webes vizsgálat,
c)
belső vizsgálat,
d)
vezeték nélküli hálózat vizsgálat,
e)
3G/GPRS vizsgálat és
f)
emberi tényezőkön alapuló vizsgálat.
(4) A vizsgálat a (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott irányultságok tekintetében három típusú jogosultsági
fázist tartalmazhat:
a)
regisztrált felhasználói jogosultság nélküli vizsgálat,
b)
regisztrált felhasználói jogosultsággal rendelkező vizsgálat és
c)
adminisztrátori jogosultsággal rendelkező vizsgálat.
(5) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás ügyintézési határideje a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatok
szerint:
a)
külső vizsgálat esetén tizenöt nap,
b)
webes vizsgálat esetén ötven nap,
c)
belső vizsgálat esetén hetvenöt nap,
d)
vezeték nélküli hálózat vizsgálat esetén tizenöt nap,
e)
3G/GPRS vizsgálat esetén harminc nap,
f)
az emberi tényezőkön alapuló vizsgálat esetén harminc nap.
(6) A szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb
harminc nappal meghosszabbíthatja, és erről az érintett szervezetet és a hatóságot értesíti.
(7) Amennyiben az érintett szervezet elektronikus információs rendszere, rendszereleme az átlagostól jelentősen
eltér, és emiatt egyedi szakhatósági eljárás szükséges, az ügyintézési határidő további harminc nappal
meghosszabbítható.
14. §

(1) Az érintett szervezet köteles a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, dokumentumokat, eszközöket és egyéb
információkat a szakhatóság rendelkezésére bocsátani a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint, az értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
(2) Ha az eljárás során a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a szakhatóság az érintett szervezetet
nyilatkozattételre hívja fel. Ha az érintett szervezet a szakhatóság felhívására nem nyilatkozik, a szakhatóság
a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(3) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás keretében a szakhatóság a (4) bekezdésben meghatározottak szerint
folytatja le a vizsgálatot.
(4) A vizsgálatok előkészítése során a szakhatóság a szakhatósági dokumentációban rögzíti a feladatokat, célokat,
a technikai és személyi feltételeket, a módszertant, az egyeztetések rendszerét, a vizsgálat várható befejezésének
dátumát.
(5) A szakhatósági dokumentációt a szakhatóság megküldi az érintett szervezet részére. Az érintett szervezet
a szakhatósági dokumentáció tartalmára a kézhezvételtől számított három munkanapon belül észrevételt tehet,
amelynek elfogadásáról a szakhatóság dönt.
(6) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás lezárásakor a szakhatóság sérülékenységvizsgálati szakhatósági
állásfoglalást készít, és azt öt munkanapon belül megküldi az érintett szervezet és a hatóság részére.
(7) A sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás lezárásaként kiadott elektronikus információs rendszereket érintő
biztonsági vizsgálati szakhatósági állásfoglalás rendelkező része – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdésében foglaltak
mellett – tartalmazza:
a)
a rövid-, közép- és hosszú távú intézkedésekre vonatkozó intézkedési tervet,
b)
az a) pont szerinti intézkedések becsült idő- és költségigényét és
c)
a szakhatósági eljárás költségeit.
(8) A szakhatósági állásfoglalás indokolása – a Ket. 44. § (6) bekezdésében foglaltak mellett – tartalmazza:
a)
a sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás módszertanának leírását,
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b)
c)

a sérülékenységvizsgálati szakhatósági eljárás eredményeként a szakhatóság által feltárt sérülékenységek
részletes technikai információit és
a szakhatóság által javasolt megoldásokat.

7. A biztonsági események adatainak műszaki vizsgálatára vonatkozó szakhatósági eljárás
15. §

(1) A szakhatóság a biztonsági események adatainak műszaki vizsgálatára vonatkozó szakhatósági eljárását az Ibtv.
14. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint az Ibtv. 18. § a) pontjában meghatározottak szerint a hatóság megkeresése
alapján vagy egyedi esetben felkérésre végzi.
(2) A szakhatóság a hatóságnál hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti, ha a biztonsági események adatainak
műszaki vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a felkérésben megjelölt szerven kívül más szerv biztonsági
eseményei adatainak műszaki vizsgálata is indokolt.
(3) A biztonsági események adatainak műszaki vizsgálatára vonatkozó szakhatósági eljárás ügyintézési határideje
hatvan nap, amelyet a szakhatóság vezetője a határidő letelte előtt egy alkalommal legfeljebb harminc nappal
meghosszabbíthat. A meghosszabbítás tényéről a szakhatóság az érintett szervezetet és a hatóságot értesíti.
(4) Az érintett szervezet köteles a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, dokumentumokat, eszközöket és egyéb
információkat a szakhatóság rendelkezésére bocsátani a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint, az értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
(5) Ha az eljárás során a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a szakhatóság az érintett szervezetet
nyilatkozattételre hívja fel. Ha az érintett szervezet a szakhatóság felhívására nem nyilatkozik, a szakhatóság
a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

8. Az ellenőrzési terv
16. §

(1) Az éves ellenőrzési tervet a hatóság minden év november 30-áig állítja össze, a szakhatóság és a kormányzati,
az ágazati eseménykezelő központok, és az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és
a nyilvántartás adatainak kezelésére kijelölt szerv véleményének kikérésével.
(2) A hatóság az ellenőrzési terv végrehajtását az aktuális évet követő év március 1-jéig értékeli, és arról jelentést tesz
az informatikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(3) A hatóság vezetője az ellenőrzési tervben foglaltaktól – a szakhatósággal, a kormányzati eseménykezelő központtal,
és ha az ügy jellege azt megkívánja, az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és
a nyilvántartás adatainak kezelésére kijelölt szervvel egyeztetve – eltérhet, ha olyan azonnali ellenőrzéseket, vagy
eljárásokat kell lefolytatnia, amelyek a magyar kiberteret, a nemzeti elektronikus adatvagyont, az állam és polgárai
számára kiemelten fontos elektronikus információs rendszereket fenyegető súlyos biztonsági események elhárítását
szolgálják.
(4) A hatóság vezetője az ellenőrzési tervtől való eltérés okát az ellenőrzési terv értékeléséről szóló jelentésben
bemutatja.

9. Jogkövetkezmények
17. §

(1) A hatóság az információbiztonsági követelmények teljesülése érdekében – határidő kitűzése mellett – írásban
szólítja fel az érintett szervezet vezetőjét az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság,
mulasztás, a biztonsági követelmény sértés megszüntetésére, jogszabályban meghatározott kötelezettség
teljesítésére, az elvárt intézkedés megtételére.
(2) A hatóság azonnali intézkedések megtételére kötelezi az érintett szervezetet, ha az elektronikus
információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a megsértett biztonsági követelmény súlyos biztonsági
esemény bekövetkeztével fenyeget.
(3) A bírság ötvenezer forinttól ötmillió forintig terjedhet, amelyet a hatóság határozatának jogerőre emelkedését
követő nyolc napon belül kell befizetni a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.
(4) A hatóság a jogkövetkezmények alkalmazása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a)
az elektronikus információbiztonságot veszélyeztető hiányosság, mulasztás, a megsértett biztonsági
követelménynek a biztonsági osztályba sorolás és biztonsági szint szerinti súlyát,
b)
történt-e súlyos biztonsági esemény, vagy fennállt-e ilyen esemény bekövetkeztének veszélye,
c)
a biztonsági esemény hatását, vagy lehetséges hatását az érintett szervezetre, vagy más szervezetekre,
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d)
e)
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az érintett szervezet magatartását, hatósággal való együttműködését és
az esemény egyedi, vagy ismételt jellegét.

10. Az információbiztonsági felügyelő
18. §

(1) Az információbiztonsági felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) kirendelését a hatóság kezdeményezi a miniszternél.
A felügyelő kirendelésére vonatkozó javaslat tartalmazza a kirendelés indokait, a korábbi, az érintett szervezettel
kapcsolatos intézkedéseit, a felügyelő személyét, a kirendelés időtartamát.
(2) Felügyelőként az rendelhető ki, aki a kirendelést vállalja. A felügyelőnek a vezetői gyakorlatára előírt időtartamába
beleszámítható a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 8. § (5) bekezdése szerinti
munkavégzésre irányuló jogviszonyban szerzett közigazgatáson kívüli vezetői gyakorlat is. A felügyelő felett
a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(3) A felügyelő egyidejűleg több érintett szervezethez is – ha a kirendelés indokai ezt lehetővé teszik – kirendelhető.
(4) A miniszter a megbízólevél kiállításával a felügyelőt határozott időtartamra rendeli ki az adott szerv elektronikus
információbiztonsági tevékenységének felügyeletére. A kirendelés meghosszabbítását a hatóság vezetője
kezdeményezheti a kirendelés idejének lejárta előtt, legfeljebb egy alkalommal, a folyamatban lévő intézkedések
lezárásáig. A kirendelés időtartamának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az érintett szervezet
kötelezettségszegésének súlyára és a fenyegetés elhárításához szükséges védelmi intézkedésekre. A kirendelésről
szóló megbízólevél megfelelően tartalmazza a 4. § (2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a kirendelésről szóló
javaslatban megfogalmazott indokokat.
(5) Felügyelőnek nem rendelhető ki az a személy, aki
a)
az érintett szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b)
a kirendelést megelőző három évben az adott szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt,
c)
a kirendeléskor, vagy a kirendelést megelőző három évben az adott szervezetnél rendszeres és tartós
megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt,
d)
az adott szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének vagy alkalmazottjának hozzátartozója, e minőségének
fennállása alatt,
e)
az adott szervezet képviselője, e minőségének fennállása alatt, és annak megszűnésétől számított három
évig, továbbá
f)
az, akitől az adott helyzet tárgyilagos megítélése üzleti érdekeltségből vagy egyéb okból nem elvárható
(elfogultság).
(6) A felügyelő kirendelésének megszűnésére a megbízólevélben meghatározott időtartam letelte előtt akkor kerülhet
sor, ha
a)
a kirendelés oka elhárult és a felügyelő összefoglaló beszámolóját a hatóság elfogadta, vagy
b)
a felügyelőt a miniszter visszahívja.
(7) A felügyelőt a miniszter akkor hívja vissza, ha
a)
a hatóság megállapítja, hogy az adott szervnél a felügyelőnek felróhatóan nem érvényesülnek a biztonsági
követelmények, vagy
b)
az (5) bekezdés szerinti, kizárásra okot adó körülmény merül fel, vagy a fennálló, a kizárásra okot adó
körülmény a miniszter tudomására jut.
(8) A miniszter jogosult a (6) bekezdés b) pontja esetén új felügyelőt kirendelni.
(9) Az új felügyelő kirendelésére a hatóság vezetője tesz javaslatot.
(10) A felügyelő kirendelésének megszűnéséről a hatóság vezetője írásban haladéktalanul tájékoztatja az érintett
szervezet vezetőjét.

19. §

(1) A felügyelő jogosult a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok
betartásával, teljesítésével összefüggésben
a)
az adott szerv vezetőitől és bármely dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást, adatszolgáltatást kérni,
b)
az érintett szervezet információtechnológiával kapcsolatos valamennyi dokumentumába, okiratába
betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni,
c)
az érintett szervezet valamennyi információtechnológiával kapcsolatos helyiségébe belépni,
d)
azonnali intézkedést javasolni a szerv vezetőjének a közvetlen fenyegetés elhárításához (működés
korlátozása, leállítása),
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e)

intézkedést javasolni a jogszabályszerű működés kialakításához vagy helyreállításához, ennek keretében
különösen az érintett szabályzatok felülvizsgálatát kezdeményezni,
f)
előzetesen véleményezni a működéssel kapcsolatos elektronikus információbiztonságot is érintő
intézkedéseket és
g)
kifogással élni az érintett szervezet által az Ibtv. alapján megtett vagy elmulasztott intézkedései, döntései
tekintetében.
(2) A felügyelő köteles
a)
az érintett szervezetnél megbízólevelét bemutatni,
b)
figyelemmel kísérni megbízatásának időpontjától kezdve az adott szervnél a jogszabályokban foglalt
biztonsági követelmények és eljárások megvalósulását, a jogszabályokban előírt feladatok ellátását,
c)
feltárni azokat az okokat, amelyek a kötelezettség nem teljesítéséhez vagy esetleg a fenyegetés
kialakulásához vezettek,
d)
a c) pontban foglaltak és az érintett szervezet működésének ismert feltételei alapján a szükséges
intézkedések végrehajtására irányuló intézkedési tervet készíteni a szerv részére,
e)
azonnali intézkedéseket kezdeményezni úgy, hogy azok bevezetése nem lehetetleníti el az alaptevékenység
ellátását, valamint azokról haladéktalanul értesíti a hatóságot,
f)
betartani a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat,
g)
a megtett intézkedésekről a hatóságnak folyamatosan beszámolni – a beszámolóban számot kell adni
a megtett intézkedésekről, a biztonsági követelmények teljesüléséről, az elektronikus információbiztonság
fejlődéséhez szükséges további intézkedésekről,
h)
a megbízatásának megszűnésekor összefoglaló beszámolót készíteni a működéséről, ideértve a megtett
intézkedéseket és azok eredményét, és a javasolt további intézkedéseket, amely elfogadásáról a hatóság
dönt.

11. Jogorvoslat
20. §

(1) A hatóság határozatai ellen újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
(2) A hatóság határozatainak felügyeleti jogkörben való visszavonására, módosítására nincs lehetőség.

12. A hatóságra vonatkozó vegyes rendelkezések
21. §

(1) Az elektronikus információbiztonsági szabályok érvényesülésének biztosítására:
a)
az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és a nyilvántartás adatainak kezelésére
kijelölt szerv és a hatóság, valamint a szakhatóság, a kormányzati eseménykezelő központ kölcsönösen
tájékoztatják egymást az Ibtv. személyi hatálya alá tartozó szervek, a létfontosságú rendszerelemek kapcsán
feltárt, az elektronikus információbiztonságot érintő megállapításaikról,
b)
a kormányzati eseménykezelő központ tájékoztatja a hatóságot az ágazatok közötti, a biztonsági események
esetén követendő szabályokról és felelősségi körökről szóló tervezetéről, amellyel kapcsolatban a hatóság
öt napon belül állást foglal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást haladéktalanul meg kell tenni, ha annak tárgya az elektronikus
információbiztonságot fenyegető veszélyforrást tár fel, vagy biztonsági eseményre utal. Az értesítés alapján
az érintett szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézkedést – egymással koordinálva – azonnal megkezdik.
(3) A hatóság a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács részére éves jelentést készít, amely tartalmazza
a)
az elvégzett ellenőrzések eredményét,
b)
az Ibtv. alanyi és tárgyi hatálya tekintetében Magyarország kibertér biztonsági helyzetének értékelését és
c)
a jelentéssel érintett időszak kiemelt eseményeit.
(4) A hatóság vezetője a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanácsot eseti jelentésben tájékoztatja, ha olyan
jelenséget, vagy folyamatokat észlel, amelyek Magyarország kiberbiztonsági helyzetére jelentős kihatással vannak.
(5) A hatóság az elektronikus információbiztonság növelése, a legjobb gyakorlatok elterjesztése,
az információbiztonsági tudatosság növelése és az azonnali reagálás érdekében kormányzati
információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási, incidens-kezelési munkacsoportot működtet,
amelynek tagjait a hatóság által felkért szervezetek, a szakhatóság és a kormányzati eseménykezelő központ
delegálják. Az operatív munkacsoport célja a tagjait delegáló szervek és szervezetek biztonsági szintjének emelése,
az azonnali információmegosztás, az egyes sérülékenységek, fenyegetések és incidensek korai felismerése és
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egységes, gyors, kormányzati szintű kezelése, a veszély, fenyegetés mielőbbi elhárítása, és az erre való felkészülés.
A munkacsoport működését a tagok többsége által elfogadott Alapító Okirat, valamint szervezeti és működési
szabályzat szabályozza.

13. Záró rendelkezések
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. §

(1) Az Európai Unió más tagállamában végzett, jelen rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő adatkezelési
tevékenységet az érintett szervezetnek a hatóság felé a 6. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal e rendelet
hatálybalépésétől számított 60 napon belül be kell jelenteni.
(2) Ha az érintett szervezet e rendelet hatálybalépésekor az adatkezelést, vagy üzemeltetést az Európai Unión, vagy
az Ibtv. 3. § (1) bekezdése tekintetében Magyarországon kívül – ideértve a nem azonosítható adatkezelési, vagy
jogszabály által kizárt helyszínen megvalósuló, felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásokat is – folytatja, azt
a hatóság felé
a)
a tevékenység helyszínének megnevezésével, az ott történő adatkezelés, rendszerüzemeltetés indokának
bemutatásával,
b)
a kezelt adatok és adatbázisok
leírásával e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül be kell jelentenie.
(3) A hatóság az érintett szervezetet – ha az a tevékenységét a (2) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg nem
szünteti meg – kötelezi annak megszüntetésére, valamint arra, hogy azonnal jelentse be mindazon intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy az adatok a későbbiekben sem juthatnak illetéktelenek tudomására.
(4) Az érintett szervezetnek a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit e rendelet hatálybalépésekor a még le
nem zárt tervezési fázisban levő projekt szakaszok tekintetében kell teljesítenie.
(5) Ha a szervezet adatkezelési, vagy adatfeldolgozási tevékenységéhez, vagy az elektronikus információs rendszere
üzemeltetéséhez az Ibtv. hatálybalépése előtt megkötött szerződés alapján közreműködőt vesz igénybe,
a biztonsági követelmények teljesítéséről azt nyilatkoztatni, a nyilatkozatot a hatóság részére másolatban e rendelet
hatályba lépését követő 90 napon belül megküldeni köteles.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter feladatai
5/A. § A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter
a) gondoskodik az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének koordinálásáról, különös tekintettel
az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai
Bizottsággal való együttműködésre,
b) gyakorolja a közreműködő szervezetek feletti felügyeleti, irányítási és – a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában
lévő, közreműködő szervezetként kijelölt egyes gazdálkodó szervezetek feletti – tulajdonosi jogokat.”
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2. §		
A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet
képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás megkezdésekor az adott pályázati felhívásra
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során
tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi.”
3. §

(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közreműködő szervezet feladatai különösen a következők:)
„g) beszámolók készítése és megküldése a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár és az NFÜ részére az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes
konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról,”
(2) A Rendelet 17. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A közreműködő szervezet feladatai különösen a következők:)
„j) a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése, döntésre történő felterjesztése.”

4. §		
A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alapkezelő szervezet feladata elsődlegesen a kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó pénzügyi
programok lebonyolítása, így különösen
a) az irányító hatóság által nevesített programokban a pénzügyi eszközök kihelyezése,
b) a rendelkezésére álló források felhasználásának ellenőrzése, nyilvántartása és az erről szóló beszámoló elkészítése
az NFÜ részére.”
5. §

(1) A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NFÜ köteles a felhívás tervezett – a miniszterrel és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral egyeztetett –
meghirdetési időpontját az akcióterv vagy annak módosítása elfogadását követő 15 napon belül honlapján
közzétenni.”
(2) A Rendelet 21. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az NFÜ a felhívást – ide nem értve a kiemelt projektre vonatkozó felhívást – 10 napos határidő biztosításával
társadalmi egyeztetésre bocsátja. A társadalmi egyeztetés időtartama a felhívás kibocsátásának határidejébe nem
számít bele.”

6. §		
A Rendelet 22. §-a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az elektronikus alkalmazással készített projektadatlap sérült vagy a befogadási kritériumok vizsgálata
egyéb okból nem lehetséges, a projektadatlap beérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb 5 napos határidő
kitűzésével fel kell hívni a pályázót a projektadatlap ismételt benyújtására.
(5) A projektjavaslat ismételt benyújtásának időtartama a befogadásról szóló döntés meghozatalára nyitva álló
határidőbe nem számít bele.
(6) A (4) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázatot el kell utasítani és erről a pályázót
a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíteni kell.”
7. §

(1) A Rendelet 23/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt projektek esetében a miniszter írásos támogatása befogadási kritérium, kivéve, ha a kiemelt projekt
támogatásáról a Kormány vagy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság már döntött.”
(2) A Rendelet 23/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közreműködő szervezet a projektjavaslat beérkezésétől számított 7 napon belül írásban tájékoztatja
a támogatást igénylőt a projektjavaslat befogadásáról (befogadó nyilatkozat).”
(3) A Rendelet 23/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közreműködő szervezet a projektjavaslat beérkezésétől számított 7 napon belül írásban tájékoztatja
a támogatást igénylőt a projektjavaslat elutasításáról.”
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8. §		
A Rendelet 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget
nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a közreműködő szervezet tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására
legalább 3 napos határidőt kell biztosítani. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.”
9. §

(1) A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A projektjavaslatról – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az NFÜ dönt. Csökkentett elszámolható
összköltséget vagy támogatási összeget tartalmazó, feltételes vagy elutasító döntés esetén döntését az NFÜ
részletesen indokolni köteles.”
(2) A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a projektjavaslat csak feltételekkel támogatható, a támogatási döntésben meg kell határozni a támogatást
igénylő által teljesítendő feltételeket és az azok teljesítésére nyitva álló határidőt.”

10. §		
A Rendelet 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/A. § A 20–26. §-tól eltérően az operatív program vonatkozó prioritása keretén belül
a) a pályázati felhívás keretében fel nem használt, vagy
b) a megítélt, támogatási szerződésben rögzített, de
ba) a kedvezményezett által fel nem használt,
bb) az NFÜ által visszatartott, vagy
bc) az NFÜ részére visszafizetett
támogatási összeg prioritáson belüli felhasználásáról – a nagyprojekt, a kiemelt projekt és, az egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslat kivételével – az NFÜ dönt a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
által jóváhagyott támogatási konstrukció alapján.”
11. §		
A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A projektek esetében az NFÜ – támogatásról vagy elutasításról hozott – döntési határideje, ide nem számítva
az esetleges hiánypótlás, a pályázati felhívás módosítása következtében szükségessé vált korrekció, a tisztázó kérdés
vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartamát,
a) nagyprojektek esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított kilencvenedik nap,
b) a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik nap,
könnyített elbírálású támogatás esetében a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat
beérkezésétől számított harmincadik nap,
c) kistérségi programban meghatározott projektek esetében a projektjavaslat részletes kidolgozását követően,
a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beérkezésétől számított harmincadik nap.”
12. §

(1) A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kiemelt projektek esetében a támogatást igénylőnek az útmutató kibocsátásától számított 30 napon belül
be kell nyújtania a részletesen kidolgozott projektjavaslatot. A határidő indokolt esetben legfeljebb 30 nappal
meghosszabbítható. A határidő – projektgazda hibájára visszavezethető – eredménytelen elteltét követően
a projektjavaslat nem nyújtható be, és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár az akciótervi nevesítést tartalmazó
döntés módosítását kezdeményezi.”
(2) A Rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kiemelt projektjavaslat beérkezésétől számított 30 napon belül meg kell hozni a támogatói döntést és
meg kell kötni a támogatási szerződést. A határidőbe a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott
válaszadási ideje, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, a projektgazdától vagy harmadik féltől függő
támogatási szerződési feltételek teljesítési ideje, a kifogás elbírálásának időtartama, továbbá a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság jóváhagyásra vonatkozó döntési ideje nem számít bele. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
döntési ideje a kapcsolódó előterjesztésnek a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság titkárságára történő
beérkezéstől számítandó. Hiánypótlásra a szerződéskötési szakaszban egy alkalommal van lehetőség.”

13. §

(1) A Rendelet 29/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes prioritásokra vonatkozó kötelezettségvállalási minimum szint az adott prioritás teljes keretének 65%-a.
A kötelezettség-vállalási minimumszint alatt az NFÜ többletkötelezettség-vállalási igényt nem nyújthat be.”
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(2) A Rendelet 29/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A többletkötelezettség-vállalás prioritásonkénti kiindulási mértéke a prioritásban lemorzsolódott források
lekötött forrásokhoz viszonyított arányával egyezik meg. Ezen arányt kell a prioritások kifizetett közkiadással nem
érintett keretére alkalmazni a többletkötelezettség-vállalás összegének meghatározásához.”
14. §

(1) A Rendelet 30. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés megkötése és a támogatói okirat kiadása előtt helyszíni szemle rendelhető el. A támogatási
szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett
köteles benyújtani)
„c) – az egyszeri elszámolók kivételével – a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és
nyilatkozatokat, valamint”
(2) A Rendelet 30. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) és (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A közreműködő szervezet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beérkezésétől
számított 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek megküldi. Ha a megküldött
dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a közreműködő szervezet a beérkezéstől számított 10 napon belül,
legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével, hiánypótlásra hívja
fel a kedvezményezettet.
(6) Ha a szerződéskötéshez szükséges valamely információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, egy
alkalommal tisztázó kérdés feltételére van lehetőség, melynek teljesítésére legalább 3, legfeljebb 8 napos határidőt
kell biztosítani.
(7) A támogatói döntésről szóló értesítés kedvezményezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül meg
kell kötni a támogatási szerződést. Ha a támogatási szerződés megkötéséhez a projektgazdától vagy harmadik
féltől függő támogatási szerződési feltételek teljesítése szükséges, a 30 napos határidőt a feltételek teljesítésére
megállapított határidő utolsó napjától kell számítani. A határidőbe a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre
adott válaszadási ideje, valamint a kifogás elbírálásának időtartama nem számít bele.
(8) Ha a feltételek teljesítése a kedvezményezett érdekkörén kívül, a támogatási jogviszonnyal összefüggésben
felmerült okból, a feltételek teljesítésére megadott határidőn belül nem lehetséges, az irányító hatóság
a kedvezményezett indokolt kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
(9) Ha a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a kedvezményezettnek felróható okból eredménytelenül telik el,
a támogatási döntés érvényét veszti.”

15. §

(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az (1) bekezdés a következő
f ) ponttal egészül ki:
(A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve
szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás visszafizetésének
biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint)
„c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen
legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, vagy
f ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség”
(lehet.)
(2) A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján, – a (3), (3a) és (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel –
a fenntartási kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk. A biztosíték a biztosítéknyújtási
kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre bocsátható azzal, hogy az érintett
biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét
a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések elutasítását, illetve szabálytalansági eljárást
von maga után, továbbá a támogató a támogatási szerződéstől elállhat.”
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(3) A Rendelet 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közszolgáltatási tevékenységre irányuló támogatási szerződéssel és közszolgáltatás biztosításáról szóló,
legalább a fenntartási időszak végéig hatályos szerződéssel rendelkező, többségi állami, illetve önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságnak a fenntartási időszakra nem kell biztosítékot nyújtania.”
(4) A Rendelet 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek megfelelően megemelt
biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igazolja. Ennek elmaradása
– a kifizetési igénylés hiánypótlását követően – a kifizetési igénylés elutasítását vonja maga után. Ha
a kedvezményezett a megemelt biztosítéki mértéket később igazolni tudja, akkor az elutasított kifizetési kérelmet
ismételten benyújthatja.”
16. §		
A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt záró fenntartási jelentés
elfogadásáig csak az NFÜ egyedi engedélyével és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikkében meghatározott
feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.”
17. §

(1) A Rendelet 36. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya – a 61/B. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel –
a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet. Eltérő támogatási intenzitású tevékenységeket
tartalmazó projekt esetén a saját forrás aránya tevékenységenként vizsgálandó.”
(2) A Rendelet 36. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4e) bekezdéssel egészül
ki:
„(4e) A pénzügyi eszközökkel kombinált konstrukciók esetén a kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya
a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet a pályázati felhívásban meghatározott mérték alá.
(5) Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség
csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően, kivéve
a pénzügyi eszközzel kombinált konstrukciókat, ha az adott konstrukcióban a pénzügyi eszköz és a vissza nem
térítendő támogatás mértéke és összege a pályázati felhívással és az érintett támogatási jogcímre vonatkozó uniós
szabályokkal összhangban van.”
(3) A Rendelet 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban foglalt
feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ előzetesen írásban hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai
nem módosulhatnak.
(8) Ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az NFÜ írásbeli hozzájárulása nem
szükséges. A változás új kedvezményezett általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási
szerződés módosul.”

18. §		
A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 39. §-t és a 39/A. §-t,
az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás,
építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében
a 39/B–45. §-t kell alkalmazni. Az eljárás során nincs helye ugyanazon hiányt vagy hiányosságot érintő ismételt
hiánypótlási felhívás kibocsátásának. A hiánypótlás kibocsátására a jelen alcím szerinti eljárás megindulásától
számított 5 napon belül kerül sor.”
19. §

(1) A Rendelet 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindítására a (2) bekezdés szerinti határidőt követően, de még
a (3) bekezdés szerinti értesítés megküldése előtt kerül sor, a közreműködő szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati
eljárás lezárásáról szóló döntés Kbt. szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés
felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó.”
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(2) A Rendelet 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kedvezményezett részére támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről
készült jelentés megléte esetén folyósítható.”
20. §		
A Rendelet 39/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/A. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint a szerződésmódosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 3 napon belül utóellenőrzés
céljából megküldi a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet a dokumentumok beérkezését
követő 15 napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést.
(2) Ha a kedvezményezett a szerződés-módosítására vonatkozó, Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról
tájékoztatja a közreműködő szervezetet, a közreműködő szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás lezárásáról
szóló döntés Kbt. szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése
vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó.
(3) Ha a szerződés-módosítással összefüggésben utólagos ellenőrzés szükséges, azt a közreműködő szervezet
folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő
20 napon belül.
(4) Az utólagos ellenőrzésről készült jelentés egyenértékű az utóellenőrzési jelentéssel.
(5) A kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak a szerződés-módosításra
vonatkozó támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén
folyósítható.”
21. §		
A Rendelet 39/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább
40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú
minőségellenőrzés céljából a közreműködő szervezetnél nyújtja be az EMIR-en keresztül.”
22. §		
A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10
nappal korábban tájékoztatja az NFÜ-t az EMIR-en keresztül. Az NFÜ a közbeszerzési eljárásba – a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján – megfigyelőt jelöl, erről a támogatást igénylőt, illetve
a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti.”
23. §

(1) A Rendelet 44. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy
meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban – a módosítást
45 nappal megelőzően – a közreműködő szervezet és azt követően az NFÜ írásbeli véleményét kéri az EMIR-en
keresztül. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás
indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot megküldi a közreműködő szervezet részére.
A dokumentumok kézhezvételét követő 10 napon belül a közreműködő szervezet megküldi a módosítás-tervezet
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát,
a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett, valamint az NFÜ részére.
(2) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően
haladéktalanul kezdeményezi a közbeszerzési dokumentumok NFÜ általi, közbeszerzési-jogi szempontú
éleményezését. Az NFÜ a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.
(3) Az NFÜ a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét a szerződés módosításával kapcsolatban
a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett részére.”
(2) A Rendelet 44. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak a KSZ és az NFÜ adott
szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható.”
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24. §		
A Rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződés-módosítás kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges,
a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontból a közreműködő szervezet,
közbeszerzés-jogi szempontból az NFÜ ellenőrzi az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum
kézhezvételét követő 20 napon belül.
(1a) Ha a kedvezményezett a szerződés-módosítására vonatkozó, Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról
tájékoztatja az NFÜ-t, az NFÜ az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés Kbt. szerinti kézbesítése,
illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó.”
25. §

(1) A Rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ezen alcím alkalmazása során a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett)
„a) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, valamint a szerződés módosításának időbeli ütemezését
az ezen alcímben meghatározott határidők figyelembevételével köteles tervezni és megvalósítani,”
(2) A Rendelet 46. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hiánypótlások késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése esetén a lebonyolításban érintett szervezet
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el a közbeszerzéseket és a szerződésmódosításokat.”

26. §

(1) A Rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a számla végösszegét és az arra jutó támogatás összegét
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.”
(2) A Rendelet 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 57/A. § (1) bekezdése szerinti szállítói előleg igénylése esetén a devizában kötött szállítói szerződést
az egységes működési kézikönyvben meghatározott árfolyamon kell nyilvántartásba venni, valamint
az előlegbekérőt, az előlegszámlát, a rész- vagy végszámlát forintra átszámítani.”

27. §		
A Rendelet 56. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezettet vagy a támogatási
szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt terhelő számlák támogatási összegének
megtérítése mellett a számla támogatáson felüli összegének kifizetése igazolható módon megtörtént, kivéve, ha
a kedvezményezett részére a támogató jogszabály alapján önerő támogatást is nyújt.
(5) Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó
szerződés vagy engedményezési értesítő a közreműködő szervezet rendelkezésére álljon. Az engedményezésre
vonatkozó szerződés közreműködő szervezet részére történő benyújtásáért a kedvezményezett felelős.”
28. §		
A Rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a Rendelet a következő 57/A. és 57/B. §-sal egészül
ki:
„57. § (1) Támogatási előleg az Ávr.-ben meghatározott mértékben azon projektelemekre vehető igénybe,
amelyekhez utófinanszírozást választott a kedvezményezett. A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg akkor
vehető igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult közszféra szervezet és az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatási előleg Ávr. 96. § (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb
százalékos mértékét a Miniszterelnökséget vezető államtitkár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
megemelheti
a) a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság által a vonatkozó akciótervben nevesített kiemelt projektek esetén, illetve
b) ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv vagy annak intézménye, vagy állami többségi tulajdonban
lévő gazdasági társaság.
57/A. § (1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint
b) 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 beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
(2) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
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(3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles
kikötni a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy
tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése
szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül
a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett
az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában
a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.
(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
(6) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.
57/B. § Ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés arra lehetőséget biztosít, egyes költségek a támogatási
szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott mértékig – a kettős finanszírozás lehetőségének kizárása
mellett – átalány alapon is elszámolhatóak.”
29. §

(1) A Rendelet 61/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a közszféra szervezet kedvezményezett által megvalósított kiemelt projekt, nagyprojekt vagy uniós
jogszabályból levezethető, tagállami kötelezettség teljesítését szolgáló projekt összköltsége az eredeti elszámolható
összköltség 15%-át meghaladó mértékben megemelkedik, a közszféra szervezet kedvezményezett kérheti
a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait.”
(2) A Rendelet 61/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A költségnövekmény mértékét, indokoltságát a döntéshozó jogosult vizsgálni. A döntéshozó
a költségnövekményt indokolt esetben csökkentett mértékben is elfogadhatja.”

30. §		
A Rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kedvezményezett a köztartozását az NFÜ által kitűzött határidőben nem szünteti meg, az NFÜ jogosult
az adott kifizetési igénylés alapján jóváhagyott támogatási összeget visszavonni vagy a támogatási szerződéstől
elállni.”
31. §		
A Rendelet 65. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az NFÜ vagy a közreműködő szervezet a forrást a szabályszerű lehívási értesítés beérkezésétől számított 15
napon belül utalja át az alapkezelő szervezet bankszámlájára.”
32. §		
A Rendelet 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azt követően, hogy a jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett,
a szállító vagy az engedményes részére, az igazoló hatóság az EMIR alapján utólagosan elszámolja a közösségi
hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét, és a rendezett követelésekkel való
opcionális összevezetés jóváhagyását követően – ha a rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik –
átutalja a jóváhagyott összeget a vonatkozó operatív program pénzforgalmi lebonyolítási számlájáról a vonatkozó
fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára.”
33. §		
A Rendelet 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § Az NFÜ köteles a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának, a fizikai megvalósítás ellenőrzése, a monitoring és – az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatónak megfelelő – folyamatba épített ellenőrzés teljes folyamatára részletes
eljárásrendet kidolgozni, és előírni annak alkalmazását valamennyi hitelesítést végző szervezet számára. Az NFÜ
a folyamatba épített ellenőrzés elemeit előzetes és utólagos ellenőrzési tevékenységekre oszthatja.”
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34. §		
A Rendelet 78. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzések során a forráskezelő szervezetnél ellenőrizni kell különösen)
„e) a nyilvánosságra, tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok betartását, és az állami támogatásokra vonatkozó
uniós szabályok betartatását, továbbá”
35. §		
A Rendelet 80. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közreműködő szervezet a támogatási szerződésben rögzített időponttól számított 5 éves, KKV-k esetében
3 éves időtartamra előírhatja a kedvezményezett számára éves fenntartási jelentések benyújtását. A projekt
befejezését követően, ha a projektre nézve fenntartási kötelezettséget állapítottak meg, a kedvezményezett évente
beszámol az indikátorok teljesüléséről.
(4a) Ha a támogatási szerződésben fenntartási kötelezettséget állapítottak meg, de ezen időszakra indikátorok
nem kerültek meghatározásra és a pályázati felhívás, a támogatási szerződés sem írja elő a vállalások évenkénti
teljesítését, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró fenntartási jelentést kell benyújtania.”
36. §		
A Rendelet 81. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az (5) és (5a) bekezdésben foglalt esetben a kifogás elbírálására jogosult szervezet az eljárást megszünteti.”
37. §		
A Rendelet 82. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha)
„e) azt kifogás tárgyában hozott döntés ellen nyújtották be.”
38. §		
A Rendelet 33. alcíme a következő 82/B. §-sal egészül ki:
„82/B. § Ha a forráshiány miatt elutasított pályázat a kifogást elbíráló döntés meghozataláig támogatásban részesül,
a kifogás elbírálására jogosult szervezet az eljárást megszünteti.”
39. §		
A Rendelet 84. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lebonyolításban érintett szervezet vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és
rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„b) a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy
a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, vagy csődeljárás indult,”
40. §		
A Rendelet 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kifizetés felfüggesztését el kell rendelni, ha a kifizetés szabálytalanság megállapítása esetén veszélyeztetné
a szabálytalansággal érintett összeg behajtását, így különösen, ha
a) a szabálytalansággal érintett projektben a kedvezményezett nem nyújtott biztosítékot,
b) a szabálytalanság gyanújához vezető cselekmény ismétlődő jellegű,
c) bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel,
d) a kedvezményezett terhére korábban azonos típusú szabálytalanságot állapítottak meg,
e) ugyanazon kedvezményezettel szemben más szabálytalansági eljárás van folyamatban, vagy
f ) a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot nem állítható helyre.
(3) A kifizetés felfüggesztését meg kell szüntetni, ha a kifizetés elmaradása súlyosabb pénzügyi következménnyel jár,
mint amilyet a kifizetés eredményezne.”
41. §		
A Rendelet 92. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő
valamennyi, a szabálytalansági eljárásban jogorvoslati kérelem benyújtására jogosult személy tekintetében való
elteltét követő 5 napon belül, a beérkezett és visszavonásra nem került jogorvoslati kérelmek megküldésével
értesíti a jogorvoslati eljárás megindításáról a szabálytalansági eljárással érintett támogatási szerződés szerinti
azon kedvezményezettet, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jogot
vagy kötelezettséget állapít meg, módosít, illetve szüntet meg. Ha a (2) bekezdésben meghatározott határidő
elteltéig jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra, vagy a határidő elteltéig valamennyi jogorvoslati kérelem
visszavonásra került, a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet ennek tényéről értesíti a szabálytalansági
eljárással érintett támogatási szerződés szerinti azon kedvezményezettet, akire nézve a szabálytalansági döntés
a támogatási jogviszonyból származó jogot vagy kötelezettséget állapít meg, módosít, illetve szüntet meg.”
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42. §		
A Rendelet 97. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője a jogorvoslati eljárás alatt bármikor elrendelheti
a kifizetések felfüggesztését. A kifizetés közreműködő szervezet általi felfüggesztését az NFÜ felülbírálhatja.
A kifizetés felfüggesztésének elrendelése vagy megszüntetése esetén a 88. § (2) bekezdés szerinti körülményeket
kell figyelembe venni. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a szabálytalansági eljárás
során eljáró szervezet vezetője haladéktalanul tájékoztatja az NFÜ-t, a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és
a kedvezményezettet.”
43. §		
A Rendelet 101. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének feltételei bekövetkeznek, a támogató a követelés
összegét az adott projektre vonatkozóan a kedvezményezett részére megítélt, de még ki nem fizetett támogatási
összegbe beszámítja. Ha a beszámítás nem vagy csak részben lehetséges, a visszafizetési kötelezettséget
a támogató értesítésben vagy fizetési felszólításban közli a kedvezményezettel, amelyek másolati példányát
az értesítés, vagy a fizetési felszólítás a kedvezményezett részére történt megküldését követő 7 napon belül meg kell
küldeni a kincstárnak.”
44. §		
A Rendelet 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. § (1) Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem
vagy csak részben tesz eleget, és a beszámítás, a kikötött biztosíték érvényesítése vagy a levonás eredménytelen
volt, az NFÜ az Áht. 53. § (2) bekezdése alapján a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából
megkeresi az állami adóhatóságot.
(2) Az NFÜ a visszafizetésre kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási-, végelszámolási-,
kényszertörlési-, valamint egyéb, a kedvezményezett fizetésképtelenségével, illetve megszüntetésével
összefüggésben induló eljárásba köteles bekapcsolódni, illetve követelését bejelenteni. Az eljárásba történő
bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését megelőzően az NFÜ mérlegeli, hogy az eljárásban történő részvétel,
illetve a bejelentés költségei arányban állnak-e a várhatóan behajtható összeggel.
(3) A csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a kényszertörlési, a vagyonrendezési és
az adósságrendezési eljárásban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 72. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az állami adóhatóság jár el hitelezőként a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettségére vonatkozó
követelés tekintetében.”
45. §		
A Rendelet 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„103. § Az NFÜ a szerződéstől akkor is elállhat, ha a kedvezményezett ellen a bíróság jogerős végzése alapján csőd-,
felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, vagy az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás
indult, vagy a kedvezményezettel szemben végrehajtási-, adósságrendezési-, vagy egyéb, a kedvezményezett
fizetésképtelenségével, illetve megszüntetésével összefüggésben indult eljárás van folyamatban.”
46. §		
A Rendelet 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A behajtott összeget a pénzforgalmi lebonyolítási számlán történő jóváírásáról szóló pénzforgalmi
számlakivonat kézhezvételét követő 5 napon belül a megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási
keretszámlára kell visszautalni. Az utalást megelőzően az utaló köteles a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási
keretszámla felett rendelkezővel egyeztetni. Az NFÜ kezdeményezi a befolyt, illetve kompenzált követelések
rendezését az EMIR rendszerben legalább kéthavonta. Ha a befolyt, illetve kompenzált követelések támogatási
összege korábban az igazoló hatóságtól lehívásra került, valamint a közösségi hozzájárulás rendezése és a rendezett
követelések összevezetése szükségessé teszi, az összevezetésben jóváhagyott összeg közösségi támogatási részét
az NFÜ a rendezés EMIR alapbizonylat NFÜ általi jóváhagyását követő 5 napon belül visszautalja az igazoló hatóság
pénzforgalmi számlájára.”
47. §		
A Rendelet 111. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek vezetői gondoskodnak az intézkedési terveik – különös tekintettel
a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről,
amelyről félévente, minden év március 31-ei és szeptember 30-ai zárónappal beszámolót készítenek és 15 napon
belül tájékoztatják az ellenőrzési hatóságot a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.”
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48. §		
A Rendelet 116. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Technikai segítségnyújtás projekt esetében az 57/A. § (1) bekezdése szerinti szállítói előleg nem alkalmazható.
(9) Technikai segítségnyújtás projektjavaslatról az NFÜ dönt.”
49. §		
A Rendelet 47. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. A közműberuházásokra vonatkozó szabályok
117. § (1) Közmű és hulladékkezelési közszolgáltatást érintő beruházások támogatásának feltétele, hogy
a támogatással megvalósuló létesítmények, eszközök működtetését olyan gazdálkodó szervezet (a továbbiakban:
közszolgáltató) végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje, társulási formában működő kedvezményezett
esetén a tagönkormányzatok vagy az általuk létrehozott tulajdonközösséget képviselő tagönkormányzat
a vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelő eljárás lefolytatásával választ ki. A közszolgáltató kiválasztására
irányuló eljárásra, valamint a közszolgáltatási jogviszony tartalmára a nemzeti vagyonról szóló törvény, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vsztv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint
az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás ellátásának ellentételezésére 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, valamint az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 2.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.
(3) A Kedvezményezett megküldi a közreműködő szervezet részére a közszolgáltató kiválasztásával vagy
kijelölésével kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljes
körűek és a valóságnak megfelelnek.
118. § (1) Ha a kedvezményezett döntése alapján a támogatással megvalósuló – ideértve a korszerűsítést is –
közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésére irányuló önkormányzati közfeladat átadására a hozzá
kapcsolódó vagyonkezelői jog egyidejű átengedésével (a továbbiakban együtt: vagyonkezelés) kerül sor,
a vagyonkezelői jog átengedésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló
törvény, a Vsztv., továbbá a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A támogatással megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésére, vagyonkezelésére irányuló
közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések, és – a jogszabályoknak megfelelő – módosításuk
érvényességéhez a támogatással megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől a fenntartási időszak végéig
a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A közreműködő szervezet ellenőrzése és hozzájárulása
támogatáspolitikai szempontokra terjed ki.”
50. §		
A Rendelet 120. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a cégbíróság a kedvezményezettel szemben az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást
megindítja, a támogatási szerződéstől történő elálló nyilatkozatot azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni,
amikor azt a cégbíróság átvette.”
51. §		
A Rendelet 122. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3) megállapított
rendelkezéseit a Módr.3 hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
52. §		
A Rendelet 122/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 122. § (8) bekezdésétől eltérően a Módr.3-mal megállapított 39. § (2a) bekezdést, 39/A. § (2) bekezdést, 44. §
(1) bekezdést, 45. § (2) bekezdést, 46. § (3) bekezdést a Módr.3 hatálybalépését követően megindított közbeszerzési
ellenőrzésekben, illetve megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
(6) A 122. § (8) bekezdésétől eltérően a Módr.3-mal megállapított 38. § (1) bekezdést, 39/A. § (1) bekezdést, 41. §
(1) bekezdést, 44. § (1)–(3) és (7) bekezdést, 45. § (1) bekezdést, 46. § (2) bekezdést, valamint 57/A. §-t a folyamatban
lévő közbeszerzési eljárások tekintetében annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Kbt. vonatkozó rendelkezései
alapján a feltétel változtatására lehetőség van.”
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53. §		
A Rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
54. §		
A Rendelet
a)
4. § c) pontjában a „módosításáról” szövegrész helyébe a „módosításáról,”,
b)
6. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés v) pontjában, 21. § (1a) bekezdésében, 21. § (1d) bekezdésében,
26. § (2) bekezdésében, 82. § (5) bekezdésében, 82. § (6) bekezdésében, 92. § (3) bekezdésében, 93. §
(3) bekezdésében, 95. § (1) bekezdésében, 96. § (2) bekezdésében, 96. § (3) bekezdésében, 97. §
(1)–(3) bekezdéseiben, 97. § (5) és (6) bekezdéseiben, 98. § (1) és (2) bekezdéseiben, 99. §
(1)–(4) bekezdéseiben a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget
vezető államtitkár”,
c)
7. § (2) bekezdés b) pontjában, 51. § (3) és (4) bekezdésében, 75. § (3) bekezdés g) pontjában, 76. §
(6) bekezdés e) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós”,
d)
29/A. § (1) bekezdésében, 94. § (3) bekezdésében a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész
helyébe a „Miniszterelnökséget vezető államtitkárral”,
e)
35/A. § (2) bekezdésében a „végrehajtásánakellenőrzése” szövegrész helyébe a „végrehajtásának ellenőrzése”,
f)
36. § (1) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „8 napon”,
g)
39. § (4) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „20 napon”,
h)
65. § (1) bekezdésében az „ötödik” szövegrész helyébe a „tizenharmadik”,
i)
67. § (3) bekezdésében a „vizsgálat” szövegrész helyébe az „eljárás”,
j)
116. § (2) bekezdés a) pontjában a „projekjeit” szövegrész helyébe a „projektjeit”
szöveg lép.
55. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
29/B. § (5)–(7) bekezdése,
b)
77. §-a,
c)
101. § (1c) bekezdése,
d)
111. § (1) bekezdésében az „és megküldeni az ellenőrzési hatóság részére” szövegrész és
e)
111. § (3) bekezdése.
56. §		
Nem lép hatályba a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, 5. §-a, 6. § a) és c) pontja.
57. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 1–31. §-a és 33–55. §-a 2013. július 31-én lép hatályba.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök

1. melléklet a 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(Közreműködő szervezet)
(Környezet és Energia
Operatív Program)

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit Kft.
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 37/2013. (VII. 29.) BM rendelete
a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.)
ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az első és másodfokú eljárásban az 1. és 2. § szerinti díjat a 2. mellékletben meghatározott fővárosi és megyei
kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.”
(2) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elsőfokú eljárásért és a fellebbezési eljárásért fizetendő díj a fővárosi és megyei kormányhivatalok működési
bevétele.”

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklete.
		Dr. Pintér Sándor s. k.,
		

belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények
kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának
szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5–6. § és 8–14. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 15–16. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § g), i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ir.) 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatott lakhatásra az (1) és (2) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a lakóotthon alatt támogatott
lakhatást kell érteni.”
2. §		
Az Ir. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az alapszolgáltatást igénylő személy – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ellátás kérelmezésekor
írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
(2) Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki
és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor,
valamint más alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről.”
3. §		
Az Ir. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatott lakhatásra az (1) és a (3) bekezdést alkalmazni kell, azzal, hogy a fogyatékos személyek, illetve
a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.”
4. §		
Az Ir.
a)
3. § (4) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátás és támogatott lakhatás” szöveg,
b)
21. § (3) bekezdésében az „és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.]” szövegrész helyébe
a „bizottság” szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

65043

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
5. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak rendelkeznie kell
a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti dokumentumokkal,
b) házirenddel, amelyet az egyéni szükségletek és igények figyelembevétele mellett a lakókkal közösen alakít ki,
és amelyben meg kell határozni
ba) az együttélés szabályait,
bb) a háztartással kapcsolatos feladatok megosztását,
bc) a konfliktuskezelés módját, eredménytelensége esetére az azokról való döntés eljárását,
bd) az ellátást igénybevevő jogainak sérelme esetén alkalmazandó jelzőrendszer szabályait,
c) az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja esetében az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, ide nem
értve az 1. számú melléklet I. pontja szerinti szabályzatokat,
d) az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások biztosítása esetében az 1. számú melléklet
I. 1. alpontjában, II. és III. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
e) a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.”
6. §		
Az R. a következő 12/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az egyéni szolgáltatási terv
12/A. § (1) A támogatott lakhatást igénybevevők esetében egyéni szolgáltatási tervet kell készíteni.
(2) Az egyéni szolgáltatási terv a 110/B–110/C. § szerinti komplex szükségletfelmérés eredményén és tartalmán
alapul.
(3) Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza
a) az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatások formáit és felelőseit,
b) a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható eredmények elérésének
módját, időtartamát, ütemezését,
c) az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges eszközöket,
d) a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és eljárásrendjét,
e) az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében szükséges,
koordinált intézkedéseket,
f ) a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogatói háló tagjait,
g) az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit.
(4) Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap
elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, és szükség esetén – a komplex
szükségletfelmérés eredményére és tartalmára figyelemmel – módosítani kell.
(5) Az egyéni szolgáltatási tervet és a (4) bekezdés szerinti módosításait az intézményvezető, a támogatott lakhatást
igénybevevő személy, valamint az Szt. 75. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtó intézmény,
szolgáltató vezetője által kijelölt személy írja alá.”
7. §		
Az R. a következő 14. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A szakmai program véleményezéséért fizetendő szakértői díj
14. § A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai
programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege
működési engedélyenként
a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint,
b) szociális intézmény esetén 24 000 forint,
c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg.”
8. §		
Az R. 40. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A támogatott lakhatásra
a) a 6. § (1)–(5) bekezdésében és (12) bekezdésében, valamint a 40–58. §-ban foglalt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni,
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b) a 60–61. § szerinti rendelkezéseket csak az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben kell alkalmazni,
c) a 100. §-ban, a 101. §-ban, továbbá a 101/A. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell, azzal, hogy
a fogyatékos személyek lakóotthona, a lakóotthon, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos
személyek bentlakásos intézménye alatt támogatott lakhatást kell érteni.”
9. §

(1) Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében,
aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának
megfelelő köznevelési intézményben biztosítható.”
(2) Az R. 81. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik
a) a tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet
idején történő ellátására,
b) arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy fejlesztő nevelésben
részesül,
c) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti esetre.”

10. §		
Az R. III. Fejezete a 110. §-t követően a következő 8. Címmel egészül ki:

„8. Cím
TÁMOGATOTT LAKHATÁS
110/A. § (1) A támogatott lakhatás
a) az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és
működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer
kapacitásain belül,
b) személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és
a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó
lakhatási és támogatási forma megválasztásában,
c) az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén
lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.
(2) A támogatott lakhatás – az engedélyezett férőhelyszámon felül – biztosíthatja az ellátást igénybevevőről
gondoskodó szülő, egyéb hozzátartozó, illetve az ellátást igénybevevő kiskorú gyermekének elhelyezését.
Az elhelyezés alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül.

Komplex szükségletfelmérés
110/B. § (1) A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet
az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legalább évente egyszer meg
kell ismételni.
(2) A komplex szükségletfelmérést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető által kijelölt
egy-egy munkatárs végzi. A komplex szükségletfelmérés elvégzésére támogatási szükségletfelmérő szakmentor
képzettséggel rendelkező munkatárs jelölhető ki.
(3) A komplex szükségletfelmérés
a) szakmai módszereit a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján
közzéteszi,
b) eredményét a 14. számú melléklet szerint kell dokumentálni.
(4) Amennyiben az ellátást igénybevevő a komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt
az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni. A megismételt felmérés elvégzésére
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az intézményvezető a (2) bekezdés szerint képzettséggel
rendelkező olyan munkatársat jelöl ki, aki nem vett részt az ellátást igénybevevő komplex szükségletfelmérésében.
110/C. § (1) A komplex szükségletfelmérés kiterjed
a) az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban,
b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,
c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,
d) a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre,
e) a képzettségre, munkatapasztalatra,
f ) az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,
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g) a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre,
h) annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,
i) a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére,
j) a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,
k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára,
valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére,
l) az egyén együttműködési szándékának felmérésére.
(2) A komplex szükségletfelmérést célcsoport-specifikus, fogyatékosság esetén fogyatékosság-specifikus
módszerekkel kell elvégezni.

A támogatott lakhatás szakmai feladatai
110/D. § (1) A szolgáltatás során biztosítani kell
a) a lakóhelyi és – a távmunka kivételével – a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő eltöltésének
szétválasztását,
b) a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének megfelelő foglalkoztatási
lehetőség rendelkezésre áll,
c) a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában,
d) a lehetőséget az ellátást igénybevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség
esetén segítséget a döntések meghozatalához,
e) az ellátást igénybevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését, ide értve az önálló
életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférést.
(2) A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani:
a) a munkavégzés, a szabadidő eltöltése,
b) a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,
c) a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,
d) a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.
(3) A támogatott lakhatást biztosító intézmény szakmai munkájának értékelésére a 13. §-ban foglaltakat alkalmazni
kell.
(4) A támogatott lakhatás keretében végzett szakmai munkáért az intézmény vezetője felelős.

A támogatott lakhatás tárgyi követelményei
110/E. § A támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas, amely használatbavételi engedéllyel rendelkezik,
azzal, hogy az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.
110/F. § (1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatással összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés
b)–d) pontjában meghatározott szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett ingatlanok
egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.
(2) Az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti lakhatási
szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek
2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek létre.
(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek
a lakások megtekintését és a további ott lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét.

A támogatott lakhatás szolgáltatásai és személyi feltételei
110/G. § (1) Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársat a támogatott lakhatás fenntartója biztosítja.
Amennyiben a szolgáltatás személyi feltételeinek előírásai lehetővé teszik, az esetvitelt és a kísérő támogatást
az intézményvezető is elláthatja.
(2) Az intézmény vezetője minden igénybevevő számára kijelöli az esetvitelért felelős személyt (a továbbiakban:
esetfelelős).
(3) Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért
felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott tartozhat.
(4) Az esetfelelős kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi
életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre,
a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.
(5) A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciájának ki kell terjednie az egyéni szolgáltatási tervben
foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az állapotváltozásának
felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre.
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110/H. § (1) Ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásban biztosítja,
az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont
a) da) alpontja szerinti étkezésre a szociális étkeztetésre,
b) db) alpontja szerinti ápolás-gondozásra a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra, a házi
segítségnyújtásra,
c) dc) alpontja szerinti fejlesztésre a nappali ellátásra, a támogató szolgáltatásra, a közösségi ellátásra,
d) dd) alpontja szerinti társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokra a támogató szolgáltatásra,
a közösségi ellátásra
irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretében ténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat saját fenntartásában
biztosítja,
a) a 2. és a 3. számú mellékletnek a ténylegesen biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozó előírásait alkalmazni kell,
b) az alapszolgáltatásokra vonatkozó, e rendelet mellékletei szerinti dokumentációt nem kell vezetni.
(3) A társadalmi életben való részvétel segítése érdekében az ellátotti csoport társadalmi érdekképviseletét biztosító
szervezet, illetve az általa javasolt tapasztalati szakértő a szolgáltatást nyújtóval együttműködhet.
110/I. § (1) A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében az 50. § (2) bekezdés d) és e) pontja
szerinti kezeléshez való hozzájutásról, valamint az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti gyógyászati segédeszközök
biztosításáról kell gondoskodni a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján.
(2) A gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybevevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök
költségeinek viselésére az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény viseli.
(3) A 9. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapot a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján kell kitölteni
az ellátás megkezdésekor, valamint a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén.”
11. §		
Az R. a következő 116. §-sal egészül ki:
„116. § A komplex szükségletfelmérés időpontjában lakóotthoni ellátásban részesülő személyek esetében
a komplex szükségletfelmérés eredménye a fennálló intézményi jogviszonyt nem érinti, határozott idejű
megállapodás esetén a jogviszony a határozott idő lejártáig fennmarad.”
12. §

(1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

13. §		
Az R.
a)
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyt” szövegrész helyébe a „személyt és a támogatott lakhatást
igénybevevő személyt” szöveg,
b)
39/H. § (1) bekezdésében a „járási, fővárosi kerületi hivatal munkaügyi kirendeltsége” szövegrész helyébe
a „rehabilitációs közigazgatási szerv, illetve a kormányhivatal megyei munkaügyi központja” szöveg,
c)
52. § (1) bekezdésében a „beszerzéséről és tárolásáról” szövegrész helyébe az „ellátottak részére történő
beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről” szöveg; a „figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe
vevők egészségi állapotára is” szövegrész helyébe a „figyelembe kell venni az ellátást igénybevevők egészségi
állapotát” szöveg,
d)
2. számú melléklet II. 1. E) pontjában a „tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma” szövegrészek helyébe
a „tárgyévre tervezett napi átlagforgalom” szöveg, a „minden 50 megforduló ellátottanként” és a „minden
50 ellátottanként” szövegrész helyébe az „50 ellátottra vetítve” szöveg,
e)
2. számú melléklet II. 2. C) pontjában az „50 férőhelyenként” szövegrészek helyébe az „50 férőhelyre vetítve”
szöveg,
f)
2. számú melléklet II. 2. F) pontjában a „szociális segítő” szövegrész helyébe a „szociális segítő (50 férőhelyre
vetítve)” szöveg,
g)
6. számú melléklet Betétlap részének 2. pontjában az „Ápolási terv” szövegrész helyébe az „Ápolási feladatok”
szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az R.
a)
10. §-a,
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b)
c)
d)
e)

27. § (1) bekezdésében az „Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is
szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.” szövegrész,
85. § (5) bekezdésében az „az 55. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, (2) bekezdésében,” szövegrész,
104/A. § (5) bekezdése,
111. §-ában a „ , valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész.

3. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása
15. §		
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
16. §		
Hatályát veszti az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
a)
1. § e) pontja,
b)
17. §-a és az azt megelőző alcím.

4. A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet
hatályon kívül helyezése
17. §		
Hatályát veszti a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet.

5. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosítása
18. §		
Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet II. 2. pontja a következő G) ponttal egészül ki:
„G) Támogatott lakhatás
– intézményvezető
– esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el)
– kísérő támogatást biztosító munkatárs
(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)”

1 fő
1 fő
1 fő

2. Az R. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok része a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában,
illetve az azt követő három hónapban a II. 2. G) pont szerinti személyi feltételekkel kell
rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a 14. számú melléklet szerint a szolgáltatás
biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.
A személyi feltételekben történő változást – a bentlakásos intézményekre a 10. pontban
meghatározottak szerint – a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni.”

„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
KLIENS NEVE:
SZÜLETÉSI IDŐ:
LAKÓHELYE:

A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: .......................................
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2. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez
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Szolgáltatási elem

Szolgáltatás
intenzitása

Szolgáltatás
időtartama

Szolgáltatást
biztosítja

Szolgáltatás
biztosításához
szükséges
kompetencia

Szolgáltatás
biztosításához
szükséges
óraszám/létszám

Kijelölt szerződött
szolgáltató
(név, cím,
kapcsolattartó)

Lakhatási szolgáltatás

Esetvitel

Kísérés

Étkeztetés
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Gyógypedagógus
asszisztens/szociális
munkás által nyújtott
támogatás

Szállítási szolgáltatás
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Nappali ellátás

Egyéb
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I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK. KOMMUNIKÁCIÓ
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):
SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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II. KÖZÖSSÉGI ÉLET. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

III. OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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IV. MUNKA. FOGLALKOZTATÁS
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

V. ÉRDEKKÉPVISELET. BIZTONSÁG
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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VI. OTTHONI ÉLET

VII. EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK:
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
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VIII. LAKHATÁS
SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT:

TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL):

SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása:”
Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult
Indoklás:
Felmérést végző szakemberek neve és aláírása”
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3. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.
(IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A képzések közül az alábbira jelentkezem*:
� adósságkezelési tanácsadó képzés
� támogató szolgálat-vezető képzés
� személyi segítő képzés
� személyszállító képzés
� falu- és tanyagondnoki képzés
� közösségi koordinátor képzés
� közösségi gondozó képzés

* A Jelentkezési laphoz mellékelni kell a választott képzésnek megfelelő munkakör a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásainak teljesítését igazoló dokumentumok
másolatát.”
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4. melléklet az 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelethez

1. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 58. sorszámú
Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az 58. sorszámú Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01
1.2 Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2.1

2. EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2

Bemeneti kompetenciák: -

2.2

Szakmai előképzettség: -

2.3

Előírt gyakorlat: -

2.4

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6

Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai
készségfejlesztés is beleértendő)

2.8

Szintvizsga: -

2.9

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5
évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot
követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
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3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma
5221
5221
5221

FEOR megnevezése
Gyermekfelügyelő, dajka
Gyermekfelügyelő, dajka
Gyermekfelügyelő, dajka

A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Gyermekvédelmi asszisztens
Szakgondozó (hivatásos)
Gyermekfelügyelő

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett
megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási
tevékenységeinek elvégzésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a
gyermekek szabadidejének eltöltését.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi
és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
− a szociális problémák felismerésére, feltárására,
− a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
− általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
− rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
− információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
− különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
− adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
− olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
− a gyermekek motiválására,
− segítőkész kapcsolatteremtésre,
− konfliktusmegoldásra,
− érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
− az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
− gyermekjátékok és sportszerek használatára,
− informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
− különböző rendezvények, akciók szervezésére.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
31 761 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
részszakképesítés
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
10559-12
Elsősegély-nyújtási feladatok
10522-12
Gyermekellátási alapfeladatok
10523-12
Gyermekfelügyelői feladatok
10524-12
Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
10526-12
Gyermekotthoni tevékenységek
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló
tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
- A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy
sport tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”.
- A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a
segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
- Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények
teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer
intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával)
letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű képzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a
szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló
tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
- A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport
tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”.
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A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári végzettséggel
rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló
igazolás.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, előzetes szakmai bírálattal ellátott
dokumentumokat a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex
szakmai vizsga megkezdése előtt.
5.2

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
5.2.2. azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10525-12
A szociális ellátás általános
írásbeli, gyakorlati
tevékenységei
5.2.4. 10559-12
Elsősegély-nyújtási feladatok
gyakorlati
5.2.5. 10522-12
Gyermekellátási alapfeladatok
gyakorlati
5.2.6. 10523-12
Gyermekfelügyelői feladatok
gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10524-12
Gyermek-felügyeleti dokumentációs gyakorlati
feladatok
5.2.8. 10526-12
Gyermekotthoni tevékenységek
írásbeli, gyakorlati
5.2.9. 11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
írásbeli
képzések esetén)
5.2.10. 11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
5.2.11. 11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
5.2.1.

A

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1
Gyakorlati vizsgatevékenység
A)
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési,
szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegélynyújtási feladatok végrehajtása
demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
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5.3.2
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott témakörök mindegyikét érintik, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és
a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított szóbeli tételsor a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza, a 11498-12, 11499-12,
11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
–

–

A
gyakorlati
vizsgatevékenység
abban
a
gyermekellátó
intézményben,
gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A
vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat
elvégzését, illetve a referátumot.
Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása
szükségtelen.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési
Főosztály oldalán.
5.5

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

65063

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.
6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.
6.1.22.
6.1.23.
6.1.24.
6.1.25.
6.1.26.
6.1.27.
6.1.28.
6.2
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Állóeszközök
3 db gyermekágy
3 db matrac - gyermekágyba
3 db ágyasztal
1 db vizsgálóasztal
4 db ruhásszekrény
2 db cipős szekrény
4 db nyitott játékpolc
2 db térelválasztó polc
2 db gyógyszerszekrény
2 db tálalószekrény
3 db éjjeliszekrény
3 db faliszekrény
2 db gyermekasztal
4 db gyermekszék
2 db íróasztal
2 db íróasztal szék
3 db karosszék
1 db asztal
2 db előkészítő asztal
3 db mérleg
3 db mérlegasztal
1 db személymérleg
3 db mérővályú
1 db magasságmérő
1 db spanyolfal
3 db zsámoly
3 db szennyeszsák-állvány
3 db egészalakos tükör
Textíliák
Gyermekágyhoz:
12 db matrachuzat
12 db lepedő
12 db harántlepedő
3 db nagypárna
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6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.2.22.
6.2.23.
6.2.24.
6.2.25.
6.2.26.
6.2.27.
6.2.28.
6.2.29.
6.2.30.
6.2.31.
6.3
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.

12 db nagypárnahuzat
3 db kispárna
12 db kispárnahuzat
3 db paplan
12 db paplanhuzat
3 db pléd
Egyéb textília:
15 db trikó
15 db ingblúz
15 db pulóver
15 db nadrág
15 pár zokni
15 db harisnya
15 db bugyi
12 db sapka
9 db sál, kesztyű
3 db overál
6 pár lábbeli
9 db pizsama
9 db hálóing
3 db köntös
12 db törölköző
6 db fürdőlepedő
24 db fürdőkesztyű
60 db textilpelenka
5 db nadrágpelenka (különböző méretben)
15 db előke (textil, nylon)
3 db terítő
Ápolási-gondozási eszközök és szerek
6 db mosdótál kicsi
6 db mosdótál nagy
6 db vödör + fedő
6 db badella (lengőfedeles)
6 db badella (pedálos)
6 db kancsó, mércézett
6 db szappantartó
6 db fogmosó pohár
6 db fogkefe
6 db fésű
3 db hajkefe
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6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.
6.3.16.
6.3.17.
6.3.18.
6.3.19.
6.3.20.
6.3.21.
6.3.22.
6.4
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.8.
6.4.9.
6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.
6.4.16.
6.4.17.
6.4.18.
6.4.19.
6.4.20.
6.4.21.
6.4.22.
6.4.23.
6.4.24.
6.4.25.
6.4.26.

3 db hajszárító
3 db körömkefe
6 db körömvágó olló
3 db talkum szóró
6 db szobahőmérő
6 db vízhőmérő
6 db vatta tartó
24 db tálca
szappan
sampon
kamilla
Az étkezés eszközei
24 db tápszeres üveg
24 db üvegpohár
12 db mércés pohár
12 db kancsó
24 db mokkáskanál
24 db kávéskanál
24 db gyermekkanál
24 db evőkanál
3 db merőkanál
24 db bögre
6 db tisztító kés
3 db étkészlet (gyermek)
12 db gyermek kompótos tálka
6 db csőrös csésze
12 db porcelán tálka
12 db műanyag tálka
6 db lábas+fedő
3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)
6 db tálca
3 db szalvétatartó
3 db almareszelő
3 db citrusprés
1-1 db robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló,
passzírozó
1 db konyhamérleg
12 db konyharuha
6 db kötény
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6.5
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.6
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.7
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.8
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.
6.8.7.
6.9
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
6.9.10.

Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
12 db vesetál
3 db éjjeliedény fedővel
3 db köpőcsésze fedővel
3 db mércézett vizeletes pohár
Gumi eszközök
15 db gumikesztyű
gumiujj
15 db gumilepedő
3 db termofor
3 db jégtömlő
12 db gumikötény
Egyszer használatos eszközök
fecskendők (1, 2, 5, 10, 20 ml)
inzulin-fecskendő
egyszer-használatos tűk
szájmaszk
spatula
nylon kötény
Gyógyszerek, vegyszerek
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
alkohol
vazelin
parafinolaj
jódtinktúra
Neomagnol – illetve helyettesítő vegyszer
Kötözés eszközei
3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)
vatta
papírvatta
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
Ramofix
steril mull-lap különböző méretben
speciális kötszerek
leukoplaszt
centerplaszt
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6.10
6.10.1.
6.10.2.
6.11
6.11.1.
6.11.2.
6.11.3.
6.11.4.
6.11.5.
6.11.6.
6.11.7.
6.11.8.
6.11.9.
6.11.10.
6.11.11.
6.11.12.
6.11.13.
6.11.14.
6.12
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
6.12.5.
6.12.6.
6.12.7.
6.12.8.
6.12.9.
6.12.10.
6.12.11.
6.12.12.
6.12.13.
6.12.14.
6.12.15.
6.12.16.
6.12.17.
6.12.18.
6.12.19.
6.12.20.
6.12.21.

Laboratóriumi eszközök
2 db vércukorszint-mérő készülék
tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
Egyéb műszerek, eszközök
12 db hőmérő
4 db hőmérő-tartó
3 db vérnyomásmérő – 2 db hagyományos, 1 db automatizált
24 db fém spatula
3 db stopperóra
1 db Sollux lámpa
1 db inhaláló készülék
1 db beöntő készülék szerelékkel
1 db ujjvédő
12 db mérőszalag
24 db szemcseppentő
12 db dörzscsésze
6 db horgas csipesz
1 db orrszívó
Az elsősegélynyújtás eszközei
3 db mentőláda, felszereléssel
3 db pléd
12 db lepedő
1 db sebimitációs készlet
steril mullpólya különböző méretben
steril mull-lap különböző méretben
vatta
papírvatta
bőrfertőtlenítő szer többféle
ragtapasz
Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben
12 db rugalmas pólya
kötszerkapocs
biztosítótű
6 db kötszerolló
6 db olló
6 db anatómiai csipesz
6 db ledobó tál
6 db tálka
fólia kesztyű

65067

65068

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

6.12.22.
6.12.23.
6.12.24.
6.12.25.
6.12.26.
6.12.27.
6.12.28.
6.12.29.
6.12.30.
6.12.31.
6.13
6.13.1.
6.13.2.
6.13.3.
6.13.4.
6.13.5.
6.13.6.
6.13.7.
6.13.8.
6.13.9.
6.13.10.
6.13.11.
6.13.12.
6.13.13.
6.13.14.
6.13.15.
6.13.16.
6.13.17.
6.13.18.
6.14
6.14.1.
6.14.2.
6.14.3.

kézfertőtlenítő
papírtörölköző
12 db törölköző
3 db pneumatikus sín
3 db nyakrögzítő gallér
12 db háromszögletű kendő
Alutaex fólia
1 db reanimációs fantom
1 db lélegeztető ballon + arcmaszk
1 db hordágy
Eszközök a foglalkozás és aktivizálás szervezéséhez
a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok
játékok finommozgások fejlesztéséhez
játékok nagymozgások fejlesztéséhez
a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek
ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek
bábok, paraván
1 db TV
1 db videó
1 db videokamera
1-1 db CD-, DVD lejátszó
1 db rádió
társasjátékok (sakk, stb.)
kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)
eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes
ceruza, olló, ragasztó stb.)
eszközök kerti munkához
eszközök házi- és háztartási munkákhoz
sporteszközök
10 db számítógép internet eléréssel
Egyéb eszközök
védőruhák
védőcipők
2 db tűzoltó készülék
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7.

EGYEBEK

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 80 óra, mely
nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
- a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt alábbi munkák és
- a leírt alábbi feladatok
Modulszáma
10525-12

10559-12
10522-12
10523-12
10524-12
10526-12

A modul megnevezése Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
A
szociális
ellátás
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladat
általános tevékenységei
megoldása (írásbeli)
„Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt,
önállóan felvett életútinterjú” leadása.
Elsősegély-nyújtási
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott
feladatok
elsősegélynyújtási feladat megoldása.
Gyermekellátási
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott,
alapfeladatok
a demonstrációs teremben végrehajtható
gyermekgondozási-ápolási feladat megoldása.
Gyermekfelügyelői
Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai
feladatok
gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült
Napló leadása.
Gyermek-felügyeleti
A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet
dokumentációs
adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok
feladatok
leadása.
Gyermekotthoni
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor
tevékenységek
eredményes megoldása, valamint a kéthetes szakmai
gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő
vagy sport tevékenység tervezése, szervezési feladatai.

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezetek megnevezése és elérhetősége:
FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
LOSZE Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért, 7400 Kaposvár, Kanizsai
u. 79.
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom
u. 8.)”
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2. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 59. sorszámú
Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye helyébe
a következő rendelkezés lép:
„Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02
1.2 Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2.1

2. EGYÉB ADATOK
A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2

Bemeneti kompetenciák: -

2.2

Szakmai előképzettség: -

2.3

Előírt gyakorlat: -

2.4

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6

Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai
készségfejlesztés is beleértendő)

2.8

Szintvizsga: -

2.9

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5
évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot
követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
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3.

PÁLYATÜKÖR

3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR
száma
2432
2432
2432
2432
2432
2432
2432
2432

FEOR megnevezése
csecsemő és
kisgyermeknevelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő
gyermekfelügyelő
csecsemő és
kisgyermeknevelő

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
kisgyermeknevelő- bölcsődében
bölcsődei szaktanácsadó
kisgyermeknevelő- családi napköziben
családi napközi koordinátor
házi gyermekfelügyelő
kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona
gyermekek átmeneti otthona
gyermekotthoni kisgyermeknevelő
0-3 éves korosztály ellátására

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt
neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés
lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi
biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy
aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a
konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy,
hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők,
elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a
gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a
kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti,
rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
- átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,
- a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
- szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
- alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek
használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
- mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag,
naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,
- közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a
tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt
hibák javítására,
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a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek
figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a
család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira
a hitelesség és a tapintat jellemző,
alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző
módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor
kell és kitől segítséget kérnie,
felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai
presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai
küldetésével,
felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,
a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai
kódexe szerint kezelni,
munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben
jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,
a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni
(díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket
önkéntes feladatok vállalására,
ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai
munkájának javítására.

3.3 Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
3.3.1.
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás
módja
3.3.3.
31 761 02
Házi időszakos gyermekgondozó
részszakképesítés
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító
megnevezése
száma
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
10559-12
Elsősegély-nyújtási feladatok
10522-12
Gyermekellátási alapfeladatok
10528-12
Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
10529-12
A napközbeni gyermekellátás feladatai
10530-12
A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
11498-12
Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
- Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült
8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
- A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és
tereptanár általi értékelése.
- A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
- Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel
rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló
igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a
szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
- Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült
8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
- A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és
tereptanár általi értékelése.
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A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel
vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat
teljesítéséről szóló igazolás.

5.2

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
5.2.2. azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10525-12
A szociális ellátás általános
írásbeli, gyakorlati
tevékenységei
5.2.4. 10559-12
Elsősegély-nyújtási feladatok
gyakorlati
5.2.5. 10522-12
Gyermekellátási alapfeladatok
gyakorlati
5.2.6. 10528-12
Házi időszakos gyermekírásbeli
felügyeleti feladatok
5.2.7. 10529-12
A napközbeni gyermekellátás
írásbeli, szóbeli
feladatai
5.2.8. 10530-12
A napközbeni gyermekellátás
gyakorlati
dokumentációs feladatai
5.2.9. 11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő írásbeli
képzések esetén)
5.2.10. 11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
5.2.11. 11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
5.2.1.

A

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3
5.3.1

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek
bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása
demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
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C) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek
bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi
eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése,
döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési
helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.2

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi
időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás
alapján.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érinti, a 11498-12, 11499-12, 1150012 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele: az összefoglaló jellemzés elkészítése és
leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal,
iskolarendszeren kívüli képzés esetén a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal.
Az előzetes szakmai bírálattal együtt, a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani, a
komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsőben szervezhető,
melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
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A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési
Főosztály oldalán.
5.5

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A munkahelyen folytatott gyakorlati képzés során alkalmazandó eszközök jegyzéke megegyezik
a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,
Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék,
balesetvédelemmel, tűz-és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos állományával.

6.1
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.
6.2
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Állóeszközök
2 db csecsemőágy-matraccal
2 db gyermekágy-matraccal
2 db pólyázó
1 db vizsgálóasztal
2 db nyitott játékpolc
1 db gyógyszerszekrény
1 db tálalószekrény
2 db gyermekasztal
8 db gyermekszék
1 db karosszék
1 db asztal
1 db csecsemő mérleg
1 db mérlegasztal
1 db személymérleg
1 db mérővályú
1 db magasságmérő
2 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal
Textíliák
Textíliák - csecsemőágyhoz:
4 db matrachuzat
4 db lepedő
4 db gyapjútakaró
8 db takaróhuzat
4 db pléd
Egyéb textília:
4 db angol pólya
4 db hálózsák
8 db kising
8 db body
8 db rékli
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6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.2.22.
6.2.23.
6.2.24.
6.2.25.
6.2.26.
6.2.27.
6.2.28.
6.2.29.
6.2.30.
6.2.31.
6.2.32.
6.2.33.
6.2.34.
6.2.35.
6.2.36.
6.2.37.
6.2.38.
6.2.39.
6.2.40.
6.2.41.
6.2.42.
6.2.43.
6.2.44.
6.2.45.
6.2.46.
6.2.47.
6.2.48.
6.3
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

8 db atlétatrikó
8 db ingblúz
8 db rugdalózó
8 db sapka (vékony)
8 db sapka (vastag)
3 db kocsikabát
3 db levegőztető zsák
8 db kesztyű, sál
6 db kötött cipő
8 pár zokni
8 db bugyi
8 db játszónadrág
8 db napozó bugyi
30 db textilpelenka
8 db fürdőlepedő
10 db fürdőkesztyű
12 db törölköző
15 db előke (nylon és textil)
4 db asztalterítő
Gyermekágyhoz:
4 db matrachuzat
4 db lepedő
4 db pléd
8 db huzat
Egyéb textília:
8 db trikó
8 db ingblúz
8 db pulóver
8 db nadrág
8 pár zokni
8 db harisnyanadrág
8 db bugyi
8 db sapka
8 db sál, kesztyű
2 db anorák
6 pár lábbeli
8 db napozó bugyi
8 db törölköző
4 db fürdőlepedő
8 db fürdőkesztyű
Tisztálkodási-gondozási eszközök és szerek
2 db badella (lengőfedeles)
2 db badella (pedálos)
4 db kancsó, mércézett
2 db szappantartó
4 db fésű
2 db hajkefe
2 db körömvágó olló
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6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.
6.4
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.8.
6.4.9.
6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.
6.4.16.
6.5
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
6.6
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.
6.6.9.
6.6.10.

2 db talkum szóró
2 db szobahőmérő
2 db vízhőmérő
2 db vatta tartó
12 db tálca
szappan
sampon
kamilla
Az étkezés eszközei
4 db tápszeres üveg
8 db mércés üvegpohár
4 db kancsó
8 db mokkáskanál
8 db kávéskanál
8 db gyermekkanál
8 db evőkanál
3 db merőkanál
8 db bögre
2 db szeletelő kés
8 db étkészlet (gyermek)
8 db gyermek kompótos tálka
8 db porcelán tálka
3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)
6 db tálca
2 db szalvétatartó
Gyógyszerek, vegyszerek
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
alkohol
vazelin
parafinolaj
jódtinktúra
Neomagnol
Kötözés eszközei
3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)
vatta
papírvatta
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
Ramofix
steril mull-lap különböző méretben
speciális kötszerek
leukoplaszt
centerplaszt
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6.7
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.7.8.
6.7.9.
6.7.10.
6.7.11.
6.7.12.
6.7.13.
6.7.14.
6.7.15.
6.7.16.
6.7.17.
6.7.18.
6.7.19.
6.7.20.
6.7.21.
6.7.22.
6.7.23.
6.7.24.
6.7.25.
6.7.26.
6.7.27.
6.7.28.
6.7.29.
6.7.30.
6.7.31.
6.7.32.
6.8
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.
6.8.7.
6.8.8.
6.8.9.
6.8.10.
6.8.11.

Az elsősegélynyújtás eszközei
4 db hőmérő
2 db mentőláda, felszereléssel
2 db pléd
4 db lepedő
1 db sebimitációs készlet
steril mullpólya különböző méretben
steril mull-lap különböző méretben
vatta
papírvatta
bőrfertőtlenítő szer többféle
ragtapasz
Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben
12 db rugalmas pólya
kötszerkapocs
biztosítótű
6 db kötszerolló
6 db olló
6 db anatómiai csipesz
6 db ledobó tál
6 db tálka
fólia kesztyű
kézfertőtlenítő
papírtörölköző
12 db törölköző
3 db pneumatikus sín
3 db nyakrögzítő gallér
12 db háromszögletű kendő
Alutaex fólia
1 db reanimációs fantom
1 db lélegeztető ballon + arcmaszk
1 db hordágy
Játék eszközök
a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok
játékok finommozgások fejlesztéséhez
játékok nagymozgások fejlesztéséhez
utánzó játék eszközei
a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek
ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek
bábok, paraván
társasjátékok
kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)
eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes
ceruza, olló, ragasztó stb.)
sporteszközök
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6.9
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
6.9.10.
6.9.11.

Egyéb eszközök
védőruhák
védőcipők
2 db tűzoltó készülék
Tanterem elmozdítható asztalokkal
Tankönyvlista szerinti tankönyvek
Felszerelt számítástechnika terem
Internet hozzáférés
Projektor
TV
DVD
Video

7. EGYEBEK
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely
csak olyan, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg,
mellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban!
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bölcsődék Egyesülete (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)”

3. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet 130. sorszámú
Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 02
1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerontológiai gondozó
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720
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2. EGYÉB ADATOK
2.1

A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2

Bemeneti kompetenciák: -

2.2

Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó

2.3

Előírt gyakorlat: -

2.4

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6

Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7

Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai
készségfejlesztés is beleértendő)

2.8

Szintvizsga: -

2.9

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

3.

PÁLYATÜKÖR

3.1 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
FEOR
száma
3513

szociális gondozó, szakgondozó

3513

szociális gondozó, szakgondozó

3513

szociális gondozó, szakgondozó

FEOR megnevezése

Betölthető munkakör
gerontológiai gondozó
szociális gondozó, szervező
szociális gondozó és ápoló

3.2 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása
A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes
a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől
távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a
személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a
szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek
kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat
alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának
megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén
elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és
működtetésében tevékenykedik.
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A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
- köznyelvi és szakmai szöveget írni,
- információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra,
- segítőkész kapcsolatteremtésre,
- adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
- konfliktusmegoldásra,
- konszenzusok keresésére,
- klienseit és munkatársait motiválni,
- nyitott hozzáállásra,
- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
- a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra,
- a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
- a feladatmegoldási folyamat tervezésére,
- módszeres munkavégzésre,
- info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára,
- rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
- különböző rendezvények, akciók szervezésére,
- játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára,
- sportszerek használatára.
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
3.3.1.
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítésráépülés
3.3.2.
azonosító
megnevezése
a kapcsolódás
száma
módja
3.3.3.
54 762 03
Szociális szakgondozó
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
10581-12
Időskorúak támogatási feladatai
10582-12
A gerontológiai gondozás adminisztrációs feladatai
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.
- „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási
gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.
- „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz
kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok
leadása”.
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két
hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal
terjedelmű záródolgozat előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően
legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének
rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10
nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Minimum 288 óra (200 óra bentlakásos szociális intézményben, valamint 88 óra idősek
klubjában, demens személyek klubjában, házi segítségnyújtásban eltöltött) gyakorlat
teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a
szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- A szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása.
- „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási
gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”.
- „A képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz kapcsolódó
adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”.
- Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes)
gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű
záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal,
melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell
bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
- 60 órás (30 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 30 óra készségfejlesztés a segítő
kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati
követelmények teljesítésére alkalmas szociális ellátórendszer intézményeiben tereptanár
végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat
teljesítéséről szóló igazolás.
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5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró
azonosító
5.2.2.
megnevezése
vizsga
száma
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10581-12
Időskorúak támogatási feladatai
szóbeli
5.2.1.

5.2.4. 10582-12

A
gerontológiai
gondozás gyakorlati
adminisztrációs feladatai
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám
számításával történik.
5.3.1

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:
Napi gerontológiai gondozási feladatok elvégzése.
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gerontológiai gondozási feladatok ellátása idősek bentlakásos
szociális intézményében.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított,
egybefüggő, két hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült - előzetesen leadott és
értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 20%)
5.3.2
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
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5.3.3

Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási
feladatok értelmezése, indoklása központi szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési
Főosztály oldalán.
5.5

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
A demonstrációs terem felszerelése
funkcionális betegágy
betegemelő
kapaszkodó
védőrács
lábtámasz
kombinált éjjeliszekrény
fehér támlás szék
ülőke
zsámoly
spanyolfal
előkészítő kocsi
ágyazó kocsi
szennyes ledobó kocsi
gyógyszerszekrény
fehérnemű szekrény
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6.1.16.
6.1.17.
6.1.18.
6.2
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.
6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.3
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.

gördülő WC-szék
személymérleg magasság-mérővel
badella pedálos
Ágynemű és egyéb fehérnemű
nagylepedő
haránt lepedő
takaróhuzat
párnahuzat
kispárna huzat
matracvédő
ágymatrac
kispárna
párna
takaró
pléd
törölköző
hálóing
pizsama
köntös
papucs
borogató ruha
mosdókesztyű
konyharuha
szennyeszsák
gyopár párnacsalád sorozat
Az ápolás-gondozás eszközei
műanyag tálca
evőeszköz készlet
étkészlet (tányérok)
pohárkészlet
csésze (készlet)
csőrös csésze
kancsó
üvegmosó
mosdótál (kicsi és nagy)
vödör
vízhőmérő
hőmérő
szappantartó
sampon, szappan, stb.
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6.3.15.
6.3.16.
6.3.17.
6.3.18.
6.3.19.
6.3.20.
6.3.21.
6.3.22.
6.3.23.
6.3.24.
6.3.25.
6.3.26.
6.4
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.4.8.
6.4.9.
6.5
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
6.6
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.
6.6.9.

fésű, hajkefe
hajszárító
tükör
fogkefe
fogkrém
fogmosó pohár
körömkefe
körömcsipesz
körömolló
hintőporos doboz
egyszer használatos borotva
nylon köpeny
Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
vesetál
köpőcsésze
ágytál
ágytálmosó kefe
vizelő edény, férfi, női
vizelőüveg mosókefe
Petri csésze
széklettartály
mérőhenger
Gumi eszközök
gumikesztyű
gumiujj
gumilepedő
katéterek
termofor
jégtömlő
sarok és könyökgyűrű
Egyszer használatos eszközök
fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
inzulin fecskendő
egyszer használatos tűk
szájmaszk
decubitus alátét
inkontinencia betét
vizeletgyűjtő zsák
anus-prea tartály
spatula
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6.7
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.8
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.
6.8.7.
6.9
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
6.10
6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.
6.10.4.
6.10.5.
6.10.6.
6.10.7.
6.10.8.
6.10.9.
6.10.10.
6.10.11.
6.10.12.
6.11
6.11.1.
6.11.2.
6.11.3.

Laboratóriumi eszközök
vércukorszint-mérő készülék
tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
tesztcsík vizelet meghatározáshoz
kémcsövek
Gyógyszerek, vegyszerek
gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
alkohol
vazelin
parafinolaj
jódtinktúra
háztartási tisztító- és fertőtlenítőszerek
Kötszerek
vatta
papírvatta
gézpólya különböző méretben
gyorskötöző pólya
Ramofix
steril mullap különböző méretben
rugalmas pólya
Alutex fólia
speciális kötszerek
Egyéb eszközök
vérnyomásmérő
fonendoszkóp
PEN
lázmérő
mérőszalag
horgas csipesz
anatómiai csipesz
vatta tartó
szemcseppentő
veszélyes hulladéktároló
inhaláló készülék
nyomtatványok
Az elsősegélynyújtás eszközei
mentőláda, felszereléssel
pléd
lepedő
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6.11.4.
6.11.5.
6.11.6.
6.11.7.
6.11.8.
6.11.9.
6.11.10.
6.11.11.
6.11.12.
6.11.13.
6.11.14.
6.11.15.
6.11.16.
6.11.17.
6.11.18.
6.11.19.
6.11.20.
6.11.21.
6.11.22.
6.11.23.
6.11.24.
6.11.25.
6.11.26.
6.11.27.
6.11.28.
6.11.29.
6.11.30.
6.11.31.
6.12
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
6.12.5.
6.12.6.
6.12.7.
6.12.8.
6.12.9.
6.12.10.
6.12.11.

sebimitációs készlet
steril mullpólya különböző méretben
steril mullap különböző méretben
vatta
papírvatta
bőrfertőtlenítő szer többféle
ragtapasz
Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
rugalmas pólya
kötszerkapocs
biztosítótű
kötszerolló
olló
anatómiai csipesz
ledobó-tál
tálka
kesztyű
kézfertőtlenítő
papírtörölköző
törölköző
pneumatikus sín
nyakrögzítő gallér
háromszögletű kendő
Alutex fólia
reanimációs fantom
lélegeztető ballon + arcmaszk
hordágy
Szemléltető eszközök
csontváz
szív falitábla
vérkeringés falitábla
emésztőrendszer falitábla
agy falitábla
egész test izomrendszer falitábla
vese falitábla
idegrendszer falitábla
nemi szervek falitábla
nyirokkeringés falitábla
szétszedhető törzs moulage
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6.12.12.
6.12.13.
6.12.14.
6.12.15.
6.12.16.
6.13
6.13.1.
6.13.2.
6.13.3.
6.13.4.
6.13.5.
6.13.6.
6.13.7.
6.13.8.
6.13.9.
6.13.10.
6.13.11.
6.13.12.
6.13.13.
6.13.14.
6.13.15.
6.13.16.
6.13.17.
6.13.18.
6.13.19.
6.13.20.
6.13.21.
6.13.22.
6.13.23.
6.13.24.
6.13.25.
6.13.26.
6.13.27.
6.13.28.
6.13.29.
6.13.30.
6.13.31.

szív moulage
fül moulage
szem moulage
agy moulage
légúti moulage
A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Háztartási- és konyhatechnikai eszközök
konyhaszekrény
konyha asztal
szék
hűtőgép
hűtőhőmérő
tűzhely
mikrohullámú sütő
edény készlet
étkészlet
tálkészlet
szalvétatartó
evőeszközkészlet
tálca
kancsó
mércézett pohár
pohárkészlet
robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
konyhamérleg
asztalterítő
konyharuha
kötény
háztartási tisztítószerek
badella pedálos
méregszekrény
takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő stb.)
porszívó
mosógép
ruhaszárító
vasaló
vasalódeszka
szobahőmérő
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6.14
6.14.1.
6.14.2.
6.14.3.
6.14.4.
6.14.5.
6.15
6.15.1.
6.15.2.
6.15.3.
6.15.4.
6.15.5.
6.15.6.
6.15.7.
6.15.8.
6.15.9.
6.16
6.16.1.
6.16.2.
6.16.3.

Gyógyászati segédeszközök
bot
támbot
járókeret
kerekesszék
hallókészülék
Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
TV
Videó lejátszó
videokamera
CD-, DVD lejátszó
rádió
társasjátékok (sakk, stb.)
kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű,
horgolótű, fonál stb.)
eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
sporteszközök
Egyéb eszközök
védőruhák
védőcipők
tűzoltó készülék
7. EGYEBEK

Az iskolai rendszeren kívüli képzésben 200 óra az összefüggő bentlakásos intézményi gyakorlat
időtartama, mely olyan idősek bentlakásos szociális intézményében szervezhető, amellyel a
vizsgázó nem áll munkaviszonyban - egyrészt a gerontológiai gondozási gyakorlati feladatok
elsajátítására, másrészt a gerontológiai adminisztráció gyakorlati feladatai elsajátítására.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u.
8.)
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest,
Liliom u. 8.)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)
Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs, Jókai u.1.
Szociális Intézmények Országos Szövetsége (SZIOSZ) 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.”
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A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) VM rendelete
az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény
23. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket
rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet
módosítása
1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban:
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. elismerési terv: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló
miniszteri rendelet szerinti terv,”
(2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 1. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„5. kis értékű eszközök: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elszámolható
eszköz.”

2. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást
vehetnek igénybe a tanácsi rendelet 103a. cikk (3) bekezdésében, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó
részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: bizottsági rendelet) 43. cikkében foglaltaknak megfelelően.
4. § (1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
támogatást vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig
a bizottsági rendelet 44. cikkében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a strukturális alapokból a „konvergencia”
célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló 2006.
augusztus 4-i 2006/595/EK bizottsági határozatra, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjára.
(2) A bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában hivatkozott támogatási mértéket a zöldséggyümölcs termelői csoport székhelyére figyelemmel kell megállapítani.
(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. §-ában és 6. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakra
figyelemmel ajánlatkérőnek minősül az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, amely a bizottsági rendelet 37. cikk
c) pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében szükséges szerződését a bizottsági rendelet 45. cikke szerinti
támogatási kérelemre vonatkozó – a bizottsági rendelet 112. cikk alapján hozott – döntést követően köti meg.”
3. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4. §-ban meghatározott támogatás költségeihez nyújtott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt
nettó bekerülési értéknek a bizottsági rendelet alapján meghatározott uniós hozzájáruláson és a bizottsági rendelet
alapján előírt minimális mértékű kedvezményezetti hozzájáruláson felül fennmaradó része.”
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(1) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ingatlan beruházás esetén támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósított beruházást a zöldséggyümölcs termelői csoport termelői szervezetként való elismerését megelőzően – a zöldség-gyümölcs termelői
csoport által igénybeveendő támogatás előfinanszírozásán felül – kizárólag a zöldség-gyümölcs termelői csoport
által kötött jogügyletből eredő, tartós forgóeszköz finanszírozást szolgáló pénzintézeti követelés terhelheti.”
(2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósított beruházás a beruházás megvalósításának
helyétől függetlenül a zöldség-gyümölcs termelői csoport tulajdonába kerüljön. A megvalósított beruházást
a zöldség gyümölcs termelői csoport tagjának használatra, vagy üzemeltetésre kiadhatja. Az elismerési terv több
félévét érintő építési beruházás vagy lízing esetén a tulajdonba kerülést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) az utolsó érintett időszakra vonatkozó összevont támogatási kérelem esetében vizsgálja.”

5. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Bármely termelő tag azon termését, amellyel korábban más termelői csoportnak volt tagja, kizárólag abban
az esetben lehet figyelembe venni, ha az összevont támogatási kérelmet benyújtó zöldség-gyümölcs termelői
csoport igazolni tudja, hogy az adott termést – azon zöldség-gyümölcs termelői csoportok, amelyeknél tag volt,
vagy jelenleg tag – összesen hány éven keresztül vették figyelembe az értékesített termék értékének a tanácsi
rendelet 103a. cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében történő meghatározása során.
(2) A bizottsági rendelet 37. cikk c) pontjában említett beruházásokat a zöldség-gyümölcs termelői csoport
– az előzetes elismerés tárgyát képező termékek szempontjából vett hasznosságának sérelme nélkül – bérbe
adhatja, vagy azokkal szolgáltatást nyújthat.
(3) A (2) bekezdés szerinti bérbeadás vagy szolgáltatásnyújtás – a termékek szállítására használt tehergépkocsik
kivételével – nem lehetséges a tanácsi rendelet 125e. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak utolsó
évében a beruházással érintett termékek betakarításának megkezdésétől értékesítésének befejezéséig.
(4) Amennyiben a 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 37. cikk c) pontjában meghatározott
és az elismerési terv keretében jóváhagyott beruházások közül a termelői csoport valamelyiket nem valósítja
meg, az adott időszakra vonatkozóan benyújtott összevont támogatási kérelem alapján jóváhagyható 4. § szerinti
támogatást az MVH a meg nem valósított beruházás jóváhagyott keretösszegének kétszeresével, de legfeljebb
a kérelem alapján jóváhagyható támogatás öt százalékával csökkenti.
(5) A (4) bekezdés szerinti csökkentést nem kell alkalmazni, ha a termelői csoport a meg nem valósított beruházásra
vonatkozóan a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosítási kérelmet nyújtott be.
(6) A 4. § szerinti támogatás egy adott beruházási tétel vonatkozásában
a) az összevont támogatási kérelem alapján a jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével jóváhagyható, ha
a megvalósított beruházás mértékegység szerinti mennyiségében húsz százaléknál nem nagyobb hiány állapítható
meg,
b) az arányosan csökkentett keretösszeg figyelembevételével akkor is jóváhagyható, ha – az a) ponttól eltérően –
a beruházást a mértékegység szerinti mennyiségében húsz százaléknál nagyobb hiánnyal valósítják meg.
(7) Kis értékű eszközök esetében, amennyiben az eszközök beszerzett darabszáma a jóváhagyott darabszámot
legfeljebb húsz százalékkal meghaladja, anélkül, hogy az adott beruházás a beruházási tételre jóváhagyott
keretösszeget meghaladná, úgy az igényelt támogatási összeg a jóváhagyott keretösszegre figyelemmel hagyható
jóvá.”
6. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az MVH a zöldség-gyümölcs termelői csoport kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki az elismerési tervben
jóváhagyott beruházásokról és azok keretösszegéről.
(2) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett,
a kérelmező azonosító adatait, ügyfél-azonosítóját, valamint az elismerési tervnek a kérelemre vonatkozó időszakát
megjelölő adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.”
7. §

(1) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A bizottsági rendelet 45. cikke szerinti, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú összevont
támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani
az MVH-hoz. A nyomtatványnak az értékesítésre vonatkozó részeit akkor is ki kell tölteni, ha a termelői csoport a 3. §
szerinti támogatást nem igényli.
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(2) Az összevont támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását,
b) a bizottsági rendelet 42. cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén a tagok részére kiállított, a vis maior esemény
által kiesett termésmennyiséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint
c) nyilatkozatot arról, hogy a megvalósított beruházással kapcsolatban nincs folyamatban támogatás
igénybevételével összefüggő egyéb eljárás.
(3) A támogatás alapjául elszámolni kívánt beruházási számlákra a kérelmezőnek rá kell jegyeznie, hogy azt a tanácsi
rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás elszámolására nyújtja be.
(4) Eszközberuházások esetén a számlán a számla kibocsátójának fel kell tüntetni a beruházott eszköz pontos
típusát és egyedi azonosító számát, ingatlan-beruházások esetében pedig a helységnevet és a helyrajzi számot.
Az összevont támogatási kérelemben meg kell jelölni a megvalósított beruházási tételek üzemben tartásának,
tárolásának helyét, valamint az adott beruházások kapcsán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
meghatározott értékcsökkenési időszak végét, továbbá az értékcsökkenés évenkénti százalékát.
(5) A termelői csoport a korábban más termelői csoportban tag termésének az értékesített termék értékébe való
beszámításáról szóló, 7. § (1) bekezdés szerinti igazolását az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon tett nyilatkozattal köteles teljesíteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a termelő tag melyik
tagsági jogviszonnyal érintett terméke, mely termelői csoportnál – pontos dátumok megjelölésével – milyen
időtartamban volt figyelembe véve az értékesített termék értékének a 103a. cikk szerinti támogatás igénybe vétele
érdekében.
(6) Az összevont támogatási kérelemről – a miniszter által jóváhagyott elismerési terv figyelembe vételével – az MVH
dönt és a támogatást a támogatási kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül fizeti ki.
(7) Az MVH az összevont támogatási kérelemnek a 3. §-ban, illetve a 4. §-ban meghatározott támogatás iránti részét
szétválasztva, külön eljárásban bírálja el.”
(2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ügyfélnek a beruházás pénzügyi rendezését, használatba vételét, üzembe helyezését, illetve tulajdonba
kerülését igazoló dokumentumokat hiánypótlás alapján legkésőbb a (7) bekezdésben biztosított ügyintézési
határidő letelte előtt kettő hónappal kell az MVH részére benyújtania azzal, hogy a pénzügyi rendezésnek eddig
az időpontig kell megtörténnie, valamint a fenti dokumentumok megszerzéséhez szükséges legelső hatósági eljárás
megindítását az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtását megelőzően
kérelmezni kell.”
8. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) Az összevont támogatási kérelem bírálata során az MVH a bizottsági rendelet 112. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott ellenőrzést a bizottsági rendelet 101. cikkében hivatkozott, rendszeres időközönként végzett mintavétel
alapján végzi úgy, hogy a kiválasztott minta az igényelt támogatási összeg vonatkozásában megfeleljen a bizottsági
rendelet 112. cikk (3) bekezdésében meghatározott mértéknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mintavételnél alkalmazott kockázatelemzés során az MVH figyelembe veszi az egy
összevont támogatási kérelemben szereplő támogatási igényt, valamint a kérelmezőnél a korábbi kérelmek
ellenőrzése során feltárt, vagy más hatóságok által megállapított, és az MVH tudomására jutott szabálytalanságok
típusát és mértékét.”
9. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]
megállapított 3. §-át, 5. § (1) bekezdését, 7. § (2)–(7) bekezdését, 8. §-át, valamint 9. § (1)–(5), (7) bekezdését
a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
10. §		
A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
11. §		
Hatályát veszti a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 12. §-a, 13. § (1)–(3) és
(6) bekezdése.
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2. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása
12. §		
A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása
13. §		
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.)
VM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény és annak
a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;”
14. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti
általános iskola 1–6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam
esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1–2. évfolyamán tanuló gyermekeknek
(a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban
történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”
15. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését
minden év szeptember 6-áig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás
jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése
szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá
a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott
termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.”
16. §		
Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]
megállapított 1. § 4. pontját, valamint 2. § (1) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén
nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása
17. §		
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási
előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
[Az MVH a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel az ügyfél kérelmére, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések
megvalósításához az alábbi jogcímek esetén fizet támogatási előleget:]
„23. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján
meghirdetett támogatási jogcím.”
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5. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló
141/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása
18. §		
A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelmező köteles a szerződés másolati példányát a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MVH
által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvánnyal együtt a szerződésben szereplő első
szállítási napot követő tizenöt napon belül, a szerződésmódosítás másolati példányát a megkötésétől számított
tizenöt napon belül a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8. § (2) bekezdés a) és
b) pontja szerinti időszakok esetében a szerződés benyújtási határideje 2013. május 31.”

6. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása
19. §		
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
[a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 1. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„p) nem termelő tag: aki vagy amely nem tartozik az 1. § m) pontja alá, vagy az 1. § m) pont szerinti termelő, aki vagy
amely a termelői csoportban vagy termelői szervezetben nem rendelkezik a bizottsági rendelet által meghatározott
forgalmazott termék értékébe beszámítható terméke vonatkozásában tagsági jogviszonnyal.”
20. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Elismerési tervet nyújthat be az a szövetkezet vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
a) amely legalább tíz termelő taggal rendelkezik, és gazdasági társaság esetén pedig legalább tíz, kizárólag
a termelő tagok által jegyzett üzletrésszel rendelkezik, és
b) amelynek saját, vagy termelő tagjainak bizonylatokkal igazolt, forgalmazható termékeinek értéke az elismerési
terv benyújtását megelőző egy évben meghaladta a százötvenmillió forintot.
Az elismerési terv benyújtásakor az a) pont szerinti minimumfeltétel szempontjából azok a termelők vehetők
figyelembe, amelyek a szövetkezet vagy a gazdasági társaság által értékesített termékükkel korábban nem voltak
tagjai más zöldség-gyümölcs termelői csoportnak vagy termelői szervezetnek.”
21. §

(1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelmet nyújthat be az a szövetkezet vagy jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság,
a) amely legalább tizenöt termelő taggal rendelkezik, és gazdasági társaság esetén pedig legalább tizenöt, kizárólag
a termelő tagok által jegyzett üzletrésszel rendelkezik, és
b) amelynek saját, vagy termelő tagjainak bizonylatokkal igazolt, forgalmazható termékeinek értéke az elismerési
kérelem benyújtását megelőző egy évben meghaladta a kettőszázötvenmillió forintot.”
(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A termelői szervezet engedélye esetén a termelő tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb huszonöt
százalékát közvetlenül a gazdaságukban, illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére
értékesíthetik abban az esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján
hiteles tájékoztatást adnak a termelői szervezetnek. A tanácsi rendelet 125a. cikk (2) bekezdés b) és c) pontjának
alkalmazási feltételeiről és a vonatkozó döntési jogosultságokról az alapító okiratban, vagy annak felhatalmazása
alapján kiadott szabályzatban kell rendelkezni.”

22. §

(1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termelői szervezetnek és a zöldség-gyümölcs termelői csoportnak a létesítő okiratában az alábbiak szerint
kell biztosítania a termelő tagok demokratikus részvételét a szervezet irányításában, ellenőrzésében: az alapító
okirat módosításához, a vezető tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához, kötelezettségeket megállapító
szabályzatok elfogadásához, valamint pénzügyi hozzájárulás fizetésének és annak mértékének megállapításához
az ülésen megjelent, egyenként a szavazatok kevesebb mint öt százalékával rendelkező tagok legalább felének
egyetértése szükséges, amennyiben ezen tagok összesített szavazati aránya nem éri el a leadható szavazatok
egyharmadát. A legfőbb döntéshozó szerv ülésén egy tag csak abban az esetben képviselhet más termelő tagot, ha
erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák.”
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(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A termelői szervezet és a zöldség-gyümölcs termelői csoport tagjainak ügyfél azonosító számmal kell
rendelkeznie. A termelői szervezet és a zöldség-gyümölcs termelői csoport tagjai a tagsági viszonyukból eredően
kifejezetten hozzájárulnak, hogy az alapító okiratban foglalt a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése érdekében a termelői szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport a tag tagsági jogviszonnyal
érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintsen.”
23. §

(1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elismerés iránti kérelemhez, valamint az elismerési tervhez a következő okiratokat kell csatolni:]
„k) a tanácsi rendelet 125k. cikke szerint az ágazatban elismert szakmaközi szervezet elismerésre vagy elismerési
terv elfogadására vonatkozó kérelem elfogadást támogató vagy elutasító szakértői véleményét.”
(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A zöldség-gyümölcs termelői csoport, a termelői szervezet, és a termelői szervezetek társulása köteles
az (1) bekezdésben felsorolt okiratokban, a taglétszámban, valamint a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben
és működési programban szereplő adatokban bekövetkezett változásokról, azok bekövetkezésétől számított tizenöt
napon belül írásban és elektronikus úton értesíteni a minisztériumot. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatlapok
tartalmának változása esetén a változott sorokat kizárólag elektronikus úton kell megküldeni a minisztérium
részére.”

24. §

(1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottsági rendelet 86. cikke alkalmazásában a folyamatban lévő promóciós és kommunikációs intézkedések
kiegészítéseként alkalmazható promóciós és kommunikációs intézkedések a következők:
a) kiadványok szerkesztése, készíttetése, terjesztése,
b) reklámtevékenység,
c) együttműködés a kiskereskedelemmel a fogyasztás ösztönzése céljából,
d) egyéb, a termelői szervezet által bemutatott és a minisztérium által a működési program részeként jóváhagyott
promóciós és kommunikációs eszköz, amely a válságmegelőzés és -kezelés célját szolgálja.
E bekezdés vonatkozásában kiegészítésként való alkalmazásnak akkor tekinthető az intézkedés, ha annak tervezett
időtartama a jóváhagyáskor nem haladja meg a promóciós és kommunikációs intézkedés éven belüli alkalmazása
időtartamának egyharmadát.”
(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a válságmegelőzés és -kezelés érdekében alkalmazott fogyasztásösztönző marketing és
promóciós intézkedés keretében, egy legalább három, de legfeljebb kilenc napos időszakban, a termelői
szervezet által friss fogyasztásra értékesített termék vagy terméktípus mennyisége legalább huszonöt százalékkal
meghaladja az intézkedést közvetlenül megelőzően, azzal megegyező időtartam alatt friss fogyasztásra értékesített
termékmennyiséget, úgy az intézkedés keretében a legalább három, de legfeljebb kilenc napos időszakban
értékesített termék vagy terméktípus értékesítési átlagára és a megelőző, megegyező időtartam alatt értékesített
termékmennyiség értékesítési átlagára közötti árkülönbözet és az intézkedés által érintett időszakban értékesített
mennyiség szorzata az intézkedés végrehajtása tekintetében jogosult költségként elszámolható kiadásnak minősül.”

25. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A tanácsi rendeletben foglaltak megvalósulása érdekében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok, illetve a termelői
szervezetek kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni]
„c) a továbbértékesítés céljából beszállított, illetve a zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet
által saját maga termelt, az elismerés hatálya alá tartozó áru mennyiségéről és forgalmazott értékéről a beszállító
tagsági jogviszonya szerinti bontásban, figyelemmel arra, hogy a beszállított terméket a beszállító, vagy más
termelő termelte meg.”
26. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok létrejöttének ösztönzése és adminisztratív működésük elősegítése
érdekében a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nemzeti támogatás nyújtható.
Az elismerési tervben szereplő tevékenységekhez nyújtható – a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott – nemzeti támogatás mértéke legalább öt százalék.”
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27. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]
megállapított 3. § (1) bekezdését, 4. § (1) bekezdését, 12. § (1) bekezdés k) pontját, 12. § (5) bekezdését, 17. § (1)
és (6) bekezdését, 23. § (2) bekezdését, 24. § (6) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
28. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
29. §		
A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
a)
11. § (5) bekezdésében az „MHV” szövegrész helyébe az „MVH”,
b)
23. § (2) bekezdésében az „1-3. táblázatának” szövegrész helyébe az „1. és 3. táblázatának”,
c)
25. § (9) bekezdésében a „15. § (10) bekezdésében” szövegrész helyébe „15. § (9) bekezdésében”
szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása
30. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
[a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól
eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is
megkezdhető.”
31. §		
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő
dokumentumok egyszerű másolatát:]
„d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”
32. §		
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]
megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013.
(VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”
33. §		
Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.
34. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 22. § (2) bekezdés 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § (2) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.
		Dr. Fazekas Sándor s. k.,
		

vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
„1. melléklet a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.1. Ügyfél-azonosító.
2. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.
2.1. A megjelölt időszakra igényelt működési támogatás alapjának összege,
2.2. Nyilatkozatot arról, hogy az ügyfél a kérelemmel érintett időszakra vonatkozóan nyújtott-e be elismerési terv
módosítása iránti kérelmet.
3. Számlaösszesítő
3.1. Az értékesítési számlák összesítője, a számlák felsorolása a tagi nettó számlaérték feltüntetésével.
3.2. Az összes értékesített tagi termék mennyiség mutatója.
3.3. Kimutatás a beruházásokat igazoló számlákról, a számlák felsorolása az elszámolni kívánt nettó számlaérték,
valamint eszközbeszerzés esetében a számlán szereplő beruházás tárolási vagy üzemben tartási helyének, valamint
az adott beruházások kapcsán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési
időszak végének, és az értékcsökkenés évenkénti százalékának feltüntetésével.
4. Nyilatkozatok
4.1. Az 543/2011/EU bizottsági rendelet 45. cikkében előírt nyilatkozatok.
4.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. §-ában
a költségvetésből nyújtott támogatásokra vonatkozó általános szabályok alapján előírt szükséges nyilatkozatok.
4.3. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §
(3) bekezdésében és a 9. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok.
4.4. Az intézkedésben való részvételhez szükséges, a lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat.
5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.
6. Csatolt dokumentumok.
6.1. Az igénylés alapját képező időszak kezdetén és végén hatályos tagjegyzék.
6.2. A tagjegyzékben bekövetkezett változásokat tartalmazó dokumentum.
6.3. Az elszámolni kívánt beruházási számlák, továbbá az azokat alátámasztó szerződések másolati példánya, a 9. §
(2)–(4) bekezdés szerinti kifizetést igazoló bizonylatok, üzembe helyezést, használatba vételt, tulajdonba kerülést
igazoló dokumentumok, valamit a tárgyi eszköz nyilvántartó lapok másolatai.
6.4. A korábban más termelői csoportban tag termésének az értékesített termék értékébe való beszámításáról szóló
7. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat.”

2. melléklet a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
„3. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által a húsmarha és a juh
ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek teljesítéséhez
szervezett képzések felsorolása és tartalmi meghatározása
A résztvevők egy-egy képzésen, a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti
program feltételeinek teljesítése címén, csak egyszer vehetnek részt. A képzések tematikája nem egymásra épül, így
sorrendjük szabadon választható.
1.
A képzés megnevezése:
1.1.
A képzés időtartama:
1.2.
A képzés szervezése:
					
					

Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek
32 óra
4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap,
vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is,
de nem szervezhető ünnepnapokra)
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1.3.
A képzés költsége:		
bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban
					indítva).
1.4.
A képzés tartalma:		
1. táblázat szerint.
1. táblázat
1. A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:
1.1. a stratégiakialakítás,
1.2. tőkeköltségvetés,
1.3. beruházás,
1.4. a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés,
1.5. humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek,
2. A vállalkozás működtetése:
2.1. a vállalkozás finanszírozása,
2.2. költséggazdálkodás,
2.3. a vállalat működésének elemzése,
2.4. egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás,
2.5. a nyereség növelésének lehetőségei,
2.6. fontosabb pénzügyi mutatók.
3. Üzleti terv készítése
4. Adózási ismeretek
5. Társadalombiztosítási alapismeretek
2.
A képzés megnevezése:
2.1.
A képzés időtartama:
2.2.
A képzés szervezése:
					
					
2.3.
A képzés költsége:		
2.4.
A képzés tartalma:		

Ökológiai és természetközeli gazdálkodás
32 óra
4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap,
vagy 4 különálló nap (a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is,
de nem szervezhető ünnepnapokra)
bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10 fős csoportokban indítva).
2. táblázat szerint

2. táblázat
1. Ökológiai gazdálkodás:
1.1. az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezőgazdasági termelésben,
1.2. ökológiai növénytermesztés,
1.3. ökológiai állattenyésztés,
1.4. ökológiai kertészet,
1.5. átállás az ökológiai gazdálkodásra,
1.6. igénybe vehető támogatások,
1.7. jogszabályi háttér
1.8. a biotermékek értékesítési lehetőségei,
1.9. az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.
2. Természetközeli gazdálkodás:
2.1. természetvédelmi alapismeretek,
2.2. a mezőgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben,
2.3. a természetvédelem működése Magyarországon,
2.4. Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a védett természeti területeken,
2.5. Magyarország védett állatai és növényei,
2.6. alapvető gyógynövény- és gombaismeret,
2.7. környezetkímélő gyepgazdálkodás,
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2.8. vadkármegelőzés, -elhárítás a mezőgazdaságilag művelt területeken,
2.9. környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése.
3. A képzés megnevezése:
3.1. A képzés időtartama:
3.2. A képzés szervezése:
				
				
3.3. A képzés költsége:
3.4. A képzés tartalma:

Legeltetés és gyephasználat
32 óra
4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap
(a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is,
de nem szervezhető ünnepnapokra)
bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10, maximum 35 fős csoportokban indítva).
3. táblázat szerint.

3. táblázat
1. Legeltetés és gyephasználat
1.1. Rét – legelő – gyep meghatározása és csoportosítása
1.2. Gyepterületek hasznosításának lehetőségei, jelentőségük az ökológiai gazdálkodásban
1.3. Gyepalkotó növények csoportosítása, jellemzői
1.4. Gyeptelepítés
1.5 Gyepek művelése
1.6. Gyepek hasznosítása az állattartásban
1.7 A legeltetés és gyephasználat természetvédelmi aspektusai
4. A képzés megnevezése:
4.1. A képzés időtartama:
4.2. A képzés szervezése:
				
				
4.3. A képzés költsége:
4.4. A képzés tartalma:

Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)
32 óra
4 egymást követő nap, vagy 2*2 egymást követő nap, vagy 4 különálló nap
(a képzés szervezhető szombatra és vasárnapra is,
de nem szervezhető ünnepnapokra)
bruttó 50 000 Ft/fő (minimum 10 fős, maximum 35 fős csoportokban indítva).
4. táblázat szerint

4. táblázat
1. Helyi termék, hozzáadott érték (piacra jutás, rövid ellátó rendszer)
1.1. Helyi termékek szerepe, jelentősége a kisléptékű gazdálkodásban
1.2. Jogszabályi háttér – alapfogalmak értelmezése
1.3. Kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés
1.4. Piacra jutás feltételrendszere (REL)
1.5 Élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás, higiénia
1.6. Védjegyek jelentősége
1.7 Gazdasági és vállalkozási ismeretek”

3. melléklet a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
„6. melléklet a 150/2012. (XII.28.) VM rendelethez
1. A működési program keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedések általános követelményei
1.1. Jogszabályi kötelezettségek
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikke (3) bekezdése alapján a termelői
szervezetek számára előírás, hogy
a) a működési programoknak tartalmazniuk kell két vagy több környezetvédelmi intézkedést;
b) vagy a működési programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani.
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Amennyiben egy termelői szervezet termelő tagjainak legalább 80%-a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 39. cikke (3) bekezdése szerinti, egy vagy több azonos agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalást tett,
e kötelezettségvállalások mindegyike az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésnek számít. Ebben az esetben azonban a kötelezettségvállalások
teljesítése nem támogatható a működési alapból. Az 1. mellékletben található azoknak az ÚMVP keretében
végrehajtható agrár-környezetgazdálkodási programoknak a leírása, amelyek – ha a termelői szervezet termelő
tagjainak legalább 80%-a részt vesz bennük – környezetvédelmi intézkedésnek tekinthetők.
A működési programban szereplő környezetvédelmi intézkedéseknek:
– tiszteletben kell tartaniuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikke (3) bekezdésének első
albekezdésében foglalt, az agrár-környezetvédelmi kifizetésekre vonatkozó követelményeket;
Tehát a működési programban csak olyan kötelezettségvállalások szerepelhetnek, amelyek túlmutatnak
a) az 73/2009/EK tanácsi rendelet 5. és 6. cikke, valamint II. és III. melléklete értelmében megállapított, az egységes
területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer előírásain,
b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben szabályozott kötelező érvényű
előírásokon,
c) a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozóan az ÚMVP-ben meghatározott minimumkövetelményeken,
valamint
d) a nemzeti jogban szabályozott más kötelező érvényű előírásokon;
– összhangban kell lenniük a környezetvédelmi intézkedések nemzeti keretével;
– összeegyeztethetőnek és kiegészítőnek kell lenniük a működési program keretében végrehajtott, más
környezetvédelmi intézkedésekkel, adott esetben a termelői szervezet tagjai által végrehajtott és az ÚMVP
keretében támogatott, agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásokkal, és ki kell egészíteniük azokat.
A különböző környezetvédelmi tevékenységeket szabad kombinálni feltéve, hogy kiegészítik egymást és
összeegyeztethetőek. Az adott intézkedés leírásánál tüntettük föl azt, ha valamely intézkedés más intézkedéssel
a működési program szintjén, vagy a termelői szervezet tagjainak szintjén nem kombinálható.
1.2. A működési programban szereplő környezetvédelmi tevékenységek támogatása
Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett környezetvédelmi
intézkedések támogatása fedezi az intézkedésből származó többletköltségeket és bevételkiesést.
A tárgyieszköz-beszerzésen kívüli környezetvédelmi tevékenységek támogatása az 1698/2005/EK rendelet
mellékletében az agrár-környezetvédelmi kifizetésekre megállapított maximális összegekre korlátozódik. Ezek
az összegek kivételes esetekben megnövelhetők, figyelembe véve a nemzeti stratégiában indokolt egyedi
körülményeket.
A környezetvédelmi tevékenységek kombinálása esetén a támogatási szintet az 543/2011/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 60. cikk (4) bekezdés a) pontja értelmében az egyedi bevételkiesés és a kombinációból eredő
többletköltségek figyelembevételével kell megállapítani.
Amennyiben a működési program lehetővé teszi a különböző környezetvédelmi tevékenységek együttes
alkalmazását, és/vagy amennyiben a működési program keretében kiválasztott környezetvédelmi tevékenységek
együttesen alkalmazhatók az ÚMVP keretében támogatott agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekkel
a támogatás mértékének megállapításakor figyelembe kell venni az együttes alkalmazásból eredő speciális
bevételkiesést és többletköltségeket.
A működési program keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedéshez nyújtott támogatás módosítható
abban az esetben, ha változik a vonatkozó kiindulási szint (vagyis az a követelmény-együttes, amelyet
az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásoknak meg kell haladniuk).
A kettős támogatás kizárása érdekében azon beruházások, amelyeket a termelői szervezet vagy annak tagja
az ÚMVP keretében nyújtott támogatással valósít meg, a működési program keretében nem támogatható.
Hasonlóképpen egy adott zöldség-, gyümölcstermő terület vonatkozásában az ÚMVP keretében támogatott
agrár-környezetgazdálkodási célprogram előírásaival azonos tartalmú intézkedés a működési programban nem
támogatható.
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1.3. A működési program keretében végrehajtott, egyes környezetvédelmi intézkedések kötelező,
legrövidebb időtartama
A működési programok keretében végrehajtható azon – nem beruházási jellegű – környezetvédelmi
intézkedéseknél, amelyek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási
intézkedéseihez hasonlóak, és ahol az intézkedés időtartama meghatározó (kritikus) az elvárt környezeti előny
szempontjából, a hasonló agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre meghatározott, kötelező időtartamot kell
alkalmazni. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a Környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete az egyes
intézkedések leírásánál, indokolt esetben más időtartam alkalmazását megengedi.
Amennyiben a működési program tartama rövidebb, mint a fent említett időtartam (pl. 3–4 év), akkor a szóban
forgó környezetvédelmi intézkedést a következő működési programban is folytatni kell. Indokolt esetben ettől el
lehet térni, különösen akkor, ha az eltérést a működési program 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
126. cikke (3) bekezdése szerinti félidős értékelésének eredményei indokolják.
Az alkalmazás kötelező legrövidebb időtartamát az egyes – érintett – környezetvédelmi intézkedések leírásánál
tüntettük fel. Mivel azonban a nemzeti keret a környezetvédelmi intézkedések nem kimerítő listáját tartalmazza,
a fenti kötelezettség a listában nem található, de a működési programban végrehajtani kívánt környezetvédelmi
intézkedések esetén is fennáll. Hasonlóképpen, alkalmazni kell a jövőben a nemzeti keretbe újonnan belefoglalandó
környezetvédelmi intézkedések esetén is.
2. A környezetvédelmi intézkedések nem kimerítő listája
2.1. Talajvédelemmel és tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi intézkedések
A gazdálkodással szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy gazdaságos és környezetkímélő legyen, vagyis
alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai viszonyokhoz. Világszerte célkitűzés a hosszútávon fenntartható
gazdálkodás megvalósítása. A fenntartható gazdálkodás fogalmának többféle meghatározása ismert, de a környezet
szempontjából kiemelendő az, hogy a természetes erőforrásokban ne következzen be változás. E tekintetben,
a mezőgazdasági termelésben elsőrendű feladat a talajok termékenységének megőrzése a környezet felesleges
terhelése nélkül.
A talajok termékenysége számos egyéb tényező mellett alapvetően a tápanyag-gazdálkodástól függ.
A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres talajvizsgálat,
amelynek segítségével megállapítható a talajok tápanyag és szennyező anyag tartalma. A talaj termékenységének
megőrzése érdekében fontos a különböző mértékben veszélyeztetett területek lehatárolása. A tápanyagadagok
megállapításánál továbbra is célszerű a növény igényét és a talaj tápanyag-szolgáltató képességét figyelembe venni,
vagy a mérleg-elvet követni, továbbá szem előtt kell tartani egyéb környezeti tényezőket is, mint például a talajvíz
felszíntől való távolságát vagy a lejtési viszonyokat. Be kell tartani a szerves és műtrágyák használatának helyes
szakmai gyakorlatát, valamint mindezekkel együtt figyelemmel kell lenni a várható gazdasági hatékonyságra is.
A kedvezőtlen természeti tényezők és a szakszerűtlen talajhasználat, illetve agrotechnika (művelés, trágyázás,
növényvédelem) talajdegradációhoz, talajpusztuláshoz vagy talajszennyezéshez vezethetnek. A talaj pusztulását
követően, – bár gondos gazdálkodással évek vagy évtizedek alatt termékenysége feljavítható –, a helyreállítás
évszázadokat vehet igénybe. A prevenció mindig olcsóbb, szükséges tehát gondoskodni a talaj védelméről.
A talajvédelem alatt a különböző talajdegradációs folyamatok (talajerózió, talajtömörödés, szervesanyag csökkenés,
savanyodás, szikesedés) hatásainak csökkentését értjük különböző agrotechnikai módszerek alkalmazása révén.
A talajvédelem feladata tehát a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, fizikai, kémiai és
biológiai romlásának megelőzése, illetve elhárítása. A talajvédelem célja a termőföld minőségét veszélyeztető vízés szélerózió, a szélsőséges vízháztartási helyzetek, a szikesedés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai
romlást, illetve szennyezést előidéző beavatkozások, folyamatok megelőzése, valamint a talaj termékenységének
fenntartása szakszerű, talajvédő művelési eljárásokkal, talajvédelmi beavatkozásokkal és létesítményekkel.
A zöldtrágyázás és a komposzthasználat tápanyagellátó szerepe a műtrágyák használata következtében
visszaszorult. Ma már ezek alkalmazásának fő célja a talaj védelme, valamint a talaj fizikai tulajdonságainak kedvező
befolyásolása.
2.1.1. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése/készíttetése és végrehajtása
Az intézkedés leírása és indoklása:
A talajok termékenységének fenntartása, a termesztett növények tápanyagigényének kielégítése a sikeres
termesztés alapja. A tápanyag-gazdálkodásnak azonban a környezetvédelem szempontjait is figyelembe kell
vennie. A tápanyagok hiánya a talaj termékenységének csökkenéséhez vezet, a többletben alkalmazott tápanyagok
kimosódása pedig a vizek szennyezését okozhatja. A tápanyagok kijuttatásából származó környezeti kockázatok
csökkentését szolgálja a mindezen szempontok figyelembe vételével készített tápanyag-gazdálkodási terv
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végrehajtása. A kijuttatandó tápanyag mennyiségének pontos meghatározásához talajvizsgálatra, és ültetvények
esetében levélanalízisre van szükség.
Az intézkedés környezeti hozadéka, hogy a tervezés alapján a talaj tápanyag-ellátottságát és tápanyag-szolgáltató
képességét, valamint az adott növény igényét figyelembe véve csak a szükséges mennyiségű trágyákat juttatjuk ki,
megelőzve ezzel az esetlegesen többletként alkalmazott szerek környezetbe jutását, a vizek szennyezését.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Tápanyag-gazdálkodási terv készítése/készíttetése és végrehajtása.
b) A tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtása.
c) Nyilvántartás vezetése a tápanyag-gazdálkodás valamennyi műveletéről.
A támogatható költségek:
– A tápanyag-gazdálkodási terv készítésének költsége számla alapján szolgáltatás igénybevétele esetén, illetve
a termelői szervezet tápanyag-gazdálkodási tervet készítő, képzett alkalmazottjának munkabére munkaidőnyilvántartás alapján.
– A nyilvántartáshoz szükséges szoftverek beszerzése számla alapján.
A támogatható költségek nem haladhatják meg az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási célprogramjaiban
a tápanyag-gazdálkodási terv készítésére meghatározott támogatás szintjét.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez szükséges, illetve a végrehajtás ellenőrzése érdekében végzett
talajvizsgálat és/vagy levélanalízis, valamint
ii) a tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtását segítő szaktanácsadás (akár szolgáltatásként igénybe vett, akár
a termelői szervezet alkalmazottja által végzett).
Az intézkedés az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos intézkedésekkel nem kombinálható!
2.1.2. Komposzt használata
Az intézkedés leírása és indoklása:
A komposzt a talaj termőképességét javító, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, magas szervesanyagtartalmú anyag, amely a növénymaradványok ellenőrzött körülmények között oxigén jelenlétében, mikro- és
makroorganizmusok segítségével történő autotermikus és termofil biológiai lebontásával állítható elő.
A komposzt felhasználásának környezeti előnyei a talaj szerves anyag tartalmának növelése, és ezáltal a talaj víz- és
hőháztartásának, valamint a talaj szerkezetének javítása, amely egyúttal jobb levegőzöttséget biztosít és hozzájárul
a talaj erózió elleni védelméhez is. A komposzt kijuttatása növeli a talaj tápanyag-szolgáltató képességét, fokozza
a talaj biológiai aktivitását.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A komposzt beszerzése és kijuttatása.
A támogatható költségek:
– A komposzt költsége számla alapján.
A „Komposztkészítés” c. intézkedéssel való kombinálás esetén a – termelői szervezet által előállított – komposzt
költsége nem támogatható.
A támogatható költségből le kell vonni a komposzttal helyettesített és a komposzt tápanyagtartalmával
egyenértékű műtrágya költségét.
2.1.3. Zöldtrágya használata
Az intézkedés leírása és indoklása:
Zöldtrágyázás alatt a szervestrágyázásnak azt a módját értjük, amikor az erre a célra vetett növény teljes (bimbós
vagy virágzó) zöldtömegét a talajba dolgozzuk annak érdekében, hogy a talaj termékenységét megőrizzük, illetve
fokozzuk.
A zöldtrágyázás környezeti előnyei a talaj szerves anyag tartalmának növelése, és ezáltal a talaj víz-, hő- és
levegő-háztartásának, szerkezetének javítása, tápanyag-szolgáltató képességének növelése, biológiai aktivitásának
fokozása. A zöldtrágya növények termesztése hozzájárul az erózió, defláció megelőzéséhez és az ásványi
anyagok kimosódásának (így pl. a könnyen oldódó tápanyagok – a nitrátok – kimosódásának), valamint a talaj
tömörödésének megakadályozásához. Elősegíti a morzsalékos talajszerkezet kialakulását, kötött talajon javítja
a talaj rossz fizikai tulajdonságait. Azáltal, hogy a zöldtrágyanövény beárnyékolja a talajt, csökkenti a gyomosodás
veszélyét is.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

65105

Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Zöldtrágyanövények vetése és ápolása. Zöldtrágyanövényként csak a rozs, a csillagfürt, a somkóró, a bükköny,
a lóbab, a takarmányborsó, a herefélék, az olajretek, a repce, a repcsényretek, a pohánka, a napraforgó, a facélia és
a lucerna alkalmazható.
b) Zöldtrágyanövények beszántása.
A támogatható költségek:
– A zöldtrágyanövény vetőmagjának költsége számla alapján.
– A zöldtrágyanövények művelési költségei számla alapján vagy a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
„Mezőgazdasági Gépüzemeltetés” c. kiadványának a mezőgazdasági gépek áráról és üzemeltetési költségéről,
valamint a mezőgazdasági gépi munkák költségéről szóló számaiban szereplő normák alapján.
– A zöldtrágyanövények beszántásának költsége számla alapján vagy a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
„Mezőgazdasági Gépüzemeltetés” c. kiadványának a mezőgazdasági gépek áráról és üzemeltetési költségéről,
valamint a mezőgazdasági gépi munkák költségéről szóló számaiban szereplő normák alapján.
A költségmegtakarításokat (pl. a zöldtrágyanövény tápanyagtartalmával egyenértékű műtrágya költsége; a szántás
költsége, ha a fővetemény alá egyébként is szántani kellett volna) le kell vonni a támogatható költségekből.
A zöldtrágyanövények tápanyagtartalmának meghatározásakor a szakirodalmi adatok az irányadók. E tekintetben
a levélanalízis nem támogatható.
A támogatható költségek nem haladhatják meg az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási célprogramjaiban
a zöldtrágyázásra meghatározott támogatás szintjét.
Az intézkedés az integrált szántóföldi növénytermesztés célprogrammal nem kombinálható!
2.1.4. Szerves- és/vagy biotrágya használata
Az intézkedés leírása és indoklása:
Szerves- és biotrágyázás alatt a trágyázásnak azt a módját értjük, amikor tápanyag-utánpótlásra olyan
készítményeket használunk, amelyek a talajéletben és a növények tápanyagellátásában fontos szerepet betöltő, élő
mikroorganizmusokat is tartalmaznak.
A szerves- és biotrágyázás környezeti előnyei a talaj szerves anyag tartalmának növelése, és ezáltal a talaj víz-, hő- és
levegő-háztartásának, szerkezetének javítása, tápanyag-szolgáltató képességének növelése, biológiai aktivitásának
fokozása. A szerves- és biotrágya alkalmazásával olyan mikroorganizmusokat juttatunk a talajba, amelyek egyébként
is részesei a talajéletnek, a mezőgazdaságban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt azonban a számuk
jelentősen lecsökkent. E mikroorganizmusok elősegítik a növények számára csak nehezen, vagy egyáltalán nem
felvehető tápanyagok mobilizálását, oldhatóvá tételét, így azok a talajoldatba kerülve a növények által felvehetővé
válnak. A szerves és biotrágyázás elősegíti a morzsalékos talajszerkezet kialakulását és kötött talajon javítja a talaj
rossz fizikai tulajdonságait.
A biotrágya olyan, élő mikroorganizmusokat tartalmazó anyag, amelyek – ha a biotrágyát a magok, növények
felületén vagy a talajon alkalmazzuk, benépesítik a rizoszférát, vagy elterjednek a növények belsejében és
elősegítik a növekedést az által, hogy növelik a tápanyagkészletet vagy fokozzák az elsődleges tápanyagok
felvehetőségét. A biotrágyák a nitrogénmegkötés és a foszfor oldhatóvá tételének természetes folyamatán keresztül
biztosítják a tápanyagokat, valamint a növekedést serkentő anyagok szintézise által stimulálják a növények
növekedését, ezáltal csökkentik a műtrágyák és a kémiai növényvédő szerek használatát. A biotrágyákban levő
mikroorganizmusok helyreállítják a talaj természetes tápanyagkörforgalmát és növelik annak szervesanyagtartalmát. Használatukkal a növényállomány egészségesebb lesz, és fenntartható, egészséges talajélet alakul ki.
A biotrágyák nem tartalmaznak a talajra nézve káros kémiai anyagokat.
A biotrágyákat Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum fajok, kék és zöld algák (Cyanobacterium fajok, Nostoc vagy
Anabaena vagy Tolypothrix vagy Aulosira), Anabaena és Azolla, Pantoea agglomerans P5 törzse vagy Pseudomonas
putida P13 törzse felhasználásával állítják elő.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Helyben előállított szerves trágya és/vagy biotrágyák használata műtrágyák helyett.
A helyben előállított szerves trágyának a talajjavítóként vagy trágyaként történő felhasználás helyétől legfeljebb 10
km-re keletkező szerves trágya tekinthető.
A támogatható költségek:
– A helyben előállított szerves trágya és/vagy biotrágya használatának többletköltségei független, képesített
szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány alapján.
A többletköltségek meghatározásánál a lehetséges költségmegtakarítások összegét, mint például a helyettesített
műtrágyák költségét le kell vonni a támogatható költségekből.
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Szállítási költség nem támogatható.
Az intézkedés az integrált szántóföldi növénytermesztés célprogrammal nem kombinálható!
2.1.5. Erózió és defláció elleni védelem
Az intézkedés leírása és indoklása:
Magyarországon a talajdegradációs folyamatok közül az egyik legjelentősebb a vízerózió, ami főként a hegy- és
dombvidéki területeinket károsítja. A szélerózióval veszélyeztetett területek kiterjedése is jelentős, elsősorban
a homok fizikai féleségű talajokat fenyegeti.
A talajeróziót kiváltó és befolyásoló tényezők a domborzati viszonyok, a csapadék mennyisége, gyakorisága és
intenzitása, a szél, a talaj tulajdonságai, a növényzet és ezzel összefüggésben a művelési ág és mód.
Az eróziós és deflációs folyamatok a talaj legértékesebb rétegét, a humuszban és tápanyagban gazdag
alkotórészeit hordják el, ezért mind a mezőgazdasági termelés, mind pedig az élő és élettelen természet egyensúlya
szempontjából igen káros folyamatok. Ezen felül a vízerózió által előidézett tápanyag- és növényvédőszerkimosódás további környezeti problémákat, míg a szélerózió az asszimilációs felület csökkenését, szövetkárosodást
és növényfulladást, továbbá levegőszennyezést és ebből kifolyólag humán-egészségügyi problémákat is okoz.
A működési programok keretében végrehajtott intézkedés arra irányul, hogy a talaj termőképességét fenntartsa,
a víz- és szélerózió által okozott talajpusztulást és az egyéb környezeti károkat megelőzze.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A növénytermesztés során alkalmazott eróziót megakadályozó agrotechnikai eljárások, (pl. gyep-, cserje- és
erdősávok létesítése, talajtakaró növények stb.),
b) talajvédelmi műszaki beavatkozások és létesítmények alkalmazása, üzemeltetése és fenntartása (pl. sáncok,
teraszok, övárkok, övdrének, gyepes vízelvezetők stb.).
A talajtömörödést megakadályozó művelésmód és szintvonalakkal párhuzamos művelés minimumkövetelmény,
ezért nem támogatható.
A támogatható költségek:
– A védekezés költségei számla alapján. Amennyiben a védekezést a termelői szervezet tagja saját költségére/
saját maga végezte, a védekezési eljárás részletes leírásának megfelelően az anyagköltség számla alapján
és a bérköltségek munkaidő-kimutatás alapján a mindenkori minimálbérrel és annak közterheivel számolva
támogathatók.
A bérköltségek legmagasabb támogatható összegét, valamint a szükséges munkaórák átlagos számát a műszaki
beavatkozások és létesítmények egyes típusai és egységei tekintetében független, képesített szakértők által
készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány állapítja meg.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) Az erózió és a defláció elleni védelemhez kapcsolódó tervezés,
ii) az erózió és a defláció elleni védelemhez kapcsolódó oktatás, képzés;
iii) az erózió és a defláció elleni védelemhez kapcsolódó szaktanácsadás.
Az intézkedés nem kombinálható az ÚMVP „Integrált szántóföldi növénytermesztés”, „Integrált gyümölcsés szőlőtermesztés”, „Ökológiai szántóföldi növénytermesztés” és „Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés”
célprogramjaival (Az 1. melléklet 1–4. intézkedéseivel)!
2.2. Vízgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi intézkedések
Magyarországon a mezőgazdasági infrastruktúra nem követte a megváltozott földtulajdoni és földhasználati
viszonyokat. A meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások jó része napjainkra elhasználódott.
Továbbra is alacsony az öntözött és meliorált területek aránya. Emellett jellemző probléma, hogy az adott területre
nem alkalmas kultúra került telepítésre, nem megfelelő földhasználati struktúra alakult ki. A mezőgazdasági
termelés stabilitását és kiszámíthatóságát biztosító vízgazdálkodási létesítmények (vízpótlás, öntözővíz-tározás,
vízvisszatartás) kiépítettsége nem mindig megfelelő, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a természetközeli
vízvisszatartási módokra.
Az ÚMVP-hez készített helyzetelemzés megállapításai alapján biztosítani kell a belvízhálózattal érintett területek
belvízkárok elleni védelmét is. Csak a kialakult birtokszerkezetet figyelembe vevő, komplex térségi tájgazdálkodási
rendszerekhez igazodó, a környezetvédelmi elírásoknak megfelelő víz- és energiatakarékos öntözőtelepek és
rendszerek építése és értéknövelő felújítása indokolt. A mezőgazdasági tájak mozaikosságának visszaállítása,
az infrastruktúra fejlesztése érdekében mezsgyék, fasorok, erdősávok telepítése szükséges.
A klímaváltozás várható hatásaira való felkészülés egyik fontos területe a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése.
A fejlesztés során kizárólag a Víz Keretirányelvben (2000/60/EK) megfogalmazott elírásoknak megfelelő beruházások
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támogathatóak. A fenntartható területi vízgazdálkodásnak, öntözésnek, vízrendezésnek, belvízvédelemnek,
talajvédelemnek az elmúlt tíz-tizenöt évben kialakultak az új, a fenntarthatóság elveinek megfelelő módszerei.
A jelenlegi mezőgazdasági (területi) vízgazdálkodási infrastruktúra az ország jelentős részén nem felel meg
a mezőgazdaság vízgazdálkodással kapcsolatos igényeinek, és az ezeknek megfelelő célkitűzéseknek. Ugyanakkor
jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet, illetve vizes élőhelyet, beleértve a vizes élőhelyláncok
vízpótlásának, a vízvisszatartásnak, a vízszállító és tározó medrek és a hozzájuk tartozó parti sávok jó ökológiai
állapotához szükséges vízháztartás biztosítását és a vízminőség-szabályozást is. A mezőgazdaság igényeit
és a környezeti (ökológiai) igényeket nagy területeken csak a mezőgazdasági vízgazdálkodási infrastruktúra
(belvízrendezés, dombvidéki vízrendezés, erózióvédelem, vízvisszatartás, talajvédelem, öntözés) létesítményeinek
jó állapotba helyezésével, átalakításával és fejlesztésével, a területhasználat és az úthálózat átalakításával, illetve
megfelelő kialakításával lehet kielégíteni. A feltételezett klímaváltozás várható kedvezőtlen hatásaira való
felkészüléshez elengedhetetlen a környezettudatos gazdálkodás folytatása.
2.2.1. Öntözőrendszerek fejlesztése, illetve a már létező öntözőrendszerek cseréje hatékonyabb
rendszerekre (az öntözött területek korszerűsítése)
Az intézkedés leírása és indoklása:
Magyarország zöldség-gyümölcs termelő régióiban a csapadék mennyisége alacsony, eloszlása rendszertelen,
amely egyre gyakrabban vezet aszályhoz. Ennek ellenére a mezőgazdaság az összes vízkivételből csupán 11%-kal
részesedik (600 millió m3), vízfelhasználása jelentős mértékben csökkent az 1990-es évek első felében. Az öntözés
a teljes mezőgazdasági vízhasználatnak mindössze 25–30%-át teszi ki.
A klímaváltozás várható, kedvezőtlen hatásaira való felkészülés érdekében fontos célkitűzés a víz- és
energiatakarékos öntözéses-gazdálkodás fejlesztése. Így a zöldség-gyümölcs ágazatban is szükséges növelni
a víztakarékosság érdekében tett erőfeszítéseket. Meg kell említeni az öntözésnek a talaj védelmében, a talaj
termékenységének fenntartásában játszott szerepét is tekintettel arra, hogy hozzájárul a termőföld minőségét
veszélyeztető szélsőséges vízháztartási helyzetek megelőzéséhez.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A meglévő, nem víztakarékos öntözési rendszerek cseréje víztakarékos öntözési rendszerekre (pl. mikroöntözés).
Az új öntözőberendezések csak akkor támogathatók, ha a vízháztartás mérlegének elemzése pozitív eredményt
ad. Csak azok az alkalmazások támogathatók, amik megfelelnek a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 5. cikkében és
5. mellékletében szereplő előírásoknak.
b) Olyan berendezések beszerzése, amelyek elősegítik a meglévő öntözési rendszerek által felhasznált öntözővíz
mennyiségének csökkentését. Pl. az öntözés gyakoriságának, idejének, a kijuttatott víz mennyiségének mérése és
ellenőrzése, a meglévő tápoldatozó berendezés cseréje.
c) Öntözési terv készíttetése és megvalósítása.
A kötelezettségvállalások csak akkor támogathatók, ha a beruházás megvalósításával biztosítható, hogy
az öntözővíz felhasználásában legalább 25%-os megtakarítás érhető el. Abban az esetben, ha az öntözési
rendszernek, amellyel a meglévő öntözési rendszert fejlesztik, vagy amelyre azt lecserélik, egyéb kedvező környezeti
hatásai is vannak (pl. alacsonyabb energiaigény, az erózió veszélyének csökkenése, felhasznált műtrágyamennyiség
csökkenése), a legalább 10%-os öntözővíz-megtakarítást eredményező beruházások is támogathatók. Az intézkedés
olyan, független, képesített szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány alapján foglalható
bele a működési programba, amely igazolja, hogy a beruházás legalább 25%-os, illetve egyéb, egyértelműen
meghatározható környezeti előnyök biztosítása mellett 10%-os vízmegtakarítást eredményez.
A támogatható költségek:
– Beruházási költségek számla alapján. Helyettesítés esetén a 1580/2007/EK bizottsági rendelet 60. cikkének
(5) bekezdése alapján a meglévő beruházás maradványértékét le kell vonni a támogatható költségből vagy hozzá
kell adni a termelői szervezet működési alapjához.
– Az öntözési terv készítésének költsége számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) A meglévő öntözési rendszer fejlesztésével vagy cseréjével kapcsolatos szaktanácsadás (akár szolgáltatásként
igénybe vett, akár a termelői szervezet alkalmazottja által végzett, a termelő tagoknak nyújtott szaktanácsadás).
2.2.2. A víz tisztítását és újrafelhasználását szolgáló beszerzés és/vagy fejlesztés
Az intézkedés leírása és indoklása:
A termelői szervezet vagy tagjai által a termesztés vagy az áruvá készítés során használt víz (öntözővíz,
klímaberendezések vize, ipari szennyvíz stb.) olyan szennyező anyagokkal vegyül, amelyek miatt nem lehetséges
az újbóli kiöntözése (eutrofizációs és szennyező hatás), illetve újrafelhasználása.
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Mivel azonban a víz igen értékes erőforrás (ld. csökkenő vízkészletek), a víz minőségének fenntartása és
a víztakarékos technológiák megvalósítása fontos célkitűzés. A működési program keretében végrehajtott, a víz
tisztítására, minőségének javítására irányuló intézkedés azáltal, hogy újrafelhasználhatóvá teszi az egyszer már
használt vizet, csökkenti a termelői szervezet vagy tagjainak vízfelhasználását és csökkenti a keletkező szennyvíz
mennyiségét.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Olyan berendezések beszerzése és üzembe helyezése, amelyek a víz tisztítását vagy visszanyerését és ezáltal más
irányú újrafelhasználását teszik lehetővé a termelői szervezet vagy tagjai számára.
b) Csak azon beruházások választhatóak, amelyek környezeti javulást idéznek elő és túlmutatnak a hatályos
környezetvédelmi előírásokon.
A kötelezettségvállalások csak abban az esetben támogathatók, ha a beruházás a vízfelhasználást legalább 25%-kal
csökkenti a jelenleg alkalmazott berendezések vízfelhasználásához képest. Ha a beruházásnak egyéb környezeti
előnyei is vannak (mint például alacsonyabb energia igény, a szennyvíz alacsonyabb szennyezőanyag kibocsátása),
akkor a vízfelhasználásban legalább 10%-os vízmegtakarítást eredményező beruházások is támogathatók.
Az intézkedés olyan, független, képesített szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány
alapján foglalható bele a működési programba, amely igazolja, hogy a beruházás legalább 25%-os, illetve egyéb,
egyértelműen meghatározható környezeti előnyök biztosítása mellett 10%-os vízmegtakarítást eredményez.
A támogatható költségek:
– A beruházási költségek számla alapján.
A működési programmal benyújtandó dokumentáció:
i) Nyilatkozat arról, hogy a megvalósítandó beruházás olyan javuláshoz vezet, amely túlmutat a hatályos
környezetvédelmi előírásokon.
2.2.3. Talajtakarás alkalmazása a vízveszteség csökkentése érdekében
Az intézkedés leírása és indoklása:
A termelői szervezet tagjai által a termesztésben használt víztakarékos öntözési rendszerek (csepegtető öntözés)
esetében a talajtakarás alkalmazása jelentősen csökkenti a párolgási vízveszteséget, ezzel együtt a kijuttatandó
víz mennyiségét, valamint a kijuttatáshoz szükséges energiát. A talajtakarás alkalmazásának egyéb környezeti
hatása, hogy csökken a termőterületek gyomosodása, és így jelentősen csökken a növényvédőszeres gyomirtással
kijuttatandó gyomirtószerek mennyisége is.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Olyan talajtakaró anyagok beszerzése és használata, melyek a vízfelhasználás és a kijuttatáshoz szükséges energia
és a kijuttatott gyomirtó szerek csökkentését teszik lehetővé a termelői szervezet tagjai számára.
b) A nem lebomló talajtakaró anyagok visszagyűjtése és engedélyezett szeméttelepre vagy engedélyezett
újrahasznosító üzembe történő elszállítása a talajszennyezés megelőzése érdekében. (Minimum követelmény, ezért
a visszagyűjtéssel és az elszállítással kapcsolatban fölmerült költségek nem támogathatók.)
A támogatható költségek:
– A talajtakaró anyagok költsége számla alapján.
Kizárólag a következő talajtakaró anyagtípusok támogathatók: újrafeldolgozható műanyag mezőgazdasági fóliák és
takaróanyagok, papír, tüll és muszlin anyagok.
Az intézkedés nem kombinálható a 3.4.5. számú intézkedéssel (Biológiai és oxo-biológiai úton lebomló műanyagok
használata a termesztésben).
2.3. A klímaváltozás mérséklését célzó környezetvédelmi intézkedések
Az éghajlatváltozásnak sokféle hatása van, az ellene való küzdelemben a mezőgazdaság területén is összetett
válasz szükséges. A mezőgazdaság jövőjét döntő módon befolyásolja az, ahogyan reagálunk, és amilyen
megoldásokat találunk a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásaira. Az ÚMVP fontos szerepet játszik
ebben. Az üvegházhatást okozó gázok légköri kibocsátásának csökkentése és az abszorpciójuk növelése mellett
elengedhetetlen a megváltozott időjárási és éghajlati körülményekhez való alkalmazkodás is. E körbe tartozik
az előrelátható változások prognózisa, az okozott károsodások megelőzése, felkészülés az enyhítésükre, valamint
a helyreállítás módjainak kidolgozása. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra történő felkészülés hamarosan
lehetőséget nyújt a kedvező folyamatok további javulására. Az energiahasználat átalakítása az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentése mellett jelentős megtakarításokkal is jár. A fosszilis üzemanyagok
felváltása megújítható energiaforrásokkal új technológiai beruházásokra nyújt lehetőséget. A széndioxidkibocsátás kereskedelmének bevezetése elősegíti a kibocsátás hatékony csökkentését. A szinergisztikus hatások
révén a kibocsátás tovább csökkenthető, és a fejlesztés – a helyi erőforrások alapján – tovább folytatható.
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Magyarország 2015-ig 15%-kal szándékozik csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amelyből
a mezőgazdaságnak arányosan, kb. 10–12%-kal kell kivennie a részét.
A kibocsátás csökkentése mellett a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás alapvető feladata a klímaváltozás
figyelembevételével történő talajgazdálkodás (amelynek jelentős víztárolási és széndioxid-elnyelési kapacitása
van) a „kettős célú” vízgazdálkodási rendszer létrehozatalán túl (belvízgazdálkodás). További cél az energia célú
növénytermesztés arányának növelése és az erdősítés, beleértve az őshonos erdők telepítését mezőgazdasági
területeken és az erdőgazdálkodási rendszerek elterjesztését az állandó erdőtakaró létrehozatala érdekében.
2.3.1. Megújuló energiaforrásokat felhasználó fűtésrendszer kialakítása
Az intézkedés leírása és indoklása:
Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem
csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagy megújul. A megújuló energiaforrások közé tartozik
a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a biomassza. A megújuló energiaforrások
felhasználása igen sokoldalú lehet. Hagyományosan legfontosabb alkalmazási területük az alapvetően fűtési-célú
hőenergia termelés.
A működési programok keretében végrehajtható intézkedés arra irányul, hogy a hagyományos, fosszilis
energiahordozókat fölhasználó fűtésrendszereket megújuló energiaforrásokat hasznosító fűtésrendszerekkel
helyettesítsék. Az intézkedés magában foglalja az új fűtésrendszerek kialakítását új létesítmények létrehozásakor,
valamint a fosszilis energiát (fűtőolajt, gázt) felhasználó fűtésrendszerek cseréjét működő létesítmények esetén.
Az intézkedés megvalósítása Magyarországon a fás és lágyszárú energianövényekre, energetikai célra hasznosítható
növénymaradványokra, valamint a geotermikus energiára alapozva képzelhető el.
A megújuló energiaforrások környezetszennyező hatása a fosszilis energiahordozókhoz képest lényegesen kisebb.
Így a megújuló energiahordozók felhasználása a zöldség-gyümölcs ágazatban amellett, hogy csökkenti a fosszilis
energiahordozók felhasználását, mérsékli a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok (elsősorban nitrogénmonoxid, szén-dioxid, kén-dioxid) és egyéb légszennyező anyagok kibocsátását.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Fás és/vagy lágyszárú energianövényeket, energetikai célra hasznosítható növénymaradványokat felhasználó új
fűtésrendszer kialakítása.
b) Geotermikus energiát felhasználó új fűtésrendszer kialakítása.
c) Fosszilis energiaforrást felhasználó fűtésrendszer cseréje fás és/vagy lágyszárú energianövényeket, energetikai
célra hasznosítható növénymaradványokat felhasználó fűtésrendszerre.
d) Fosszilis energiaforrást felhasználó fűtésrendszer cseréje geotermikus energiát felhasználó fűtésrendszerre.
A támogatható költségek:
– A beruházás költsége számla alapján. A fosszilis energiát felhasználó fűtésrendszer cseréje esetén az 543/2011/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 60. cikkének (5) bekezdése alapján a régi berendezés maradványértékét hozzá kell
adni a termelői szervezet működési alapjához vagy le kell vonni a támogatható költségből.
Az intézkedés keretében – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem támogatható olyan beruházás, amely
más forrásból már finanszírozott (pl. az ÚMVP keretében).
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a megújuló energiaforrást hasznosító fűtésrendszer működtetését végző személy képzése,
ii) a megújuló energiaforrást hasznosító új fűtésrendszerrel kapcsolatos szaktanácsadás,
iii) a megújuló energiaforrást hasznosító új fűtésrendszer műszaki tervezése.
2.3.2. Energiatakarékosabb termelési eszközök és módszerek használata
Az intézkedés leírása és indoklása:
A fosszilis üzemanyagok felhasználásának, a széndioxid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
nem csupán a fűtésrendszer korszerűsítése útján érhető el. A termesztés, az áruvá készítés, a tárolás és a forgalomba
hozatal során is alkalmaznak olyan rendszereket, amelyeknél a fejlettebb technológiák bevezetése energiamegtakarításához és ezzel az üvegházhatású gázok alacsonyabb szintű kibocsátásához, esetleg további környezeti
előnyökhöz vezet.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Az aktuális technológiai rendszer helyettesítése olyan új rendszerrel, amely azonos kapacitású, de legalább 25%-al
alacsonyabb energiaszükségletű. Mindazonáltal, ha kimutatható, hogy a rendszer fejlesztéséből további környezeti
előnyök származnak (mint például légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése, megújuló energiaforrások
használata) elegendő, ha az új rendszer 10%-kal energiatakarékosabb a korábban alkalmazottnál.
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Az intézkedés olyan, független, képesített szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány
alapján foglalható bele a működési programba, amely igazolja, hogy a beruházás legalább 25%-os, illetve egyéb,
egyértelműen meghatározható környezeti előnyök biztosítása mellett 10%-os energiamegtakarítást eredményez.
A támogatható költségek:
– A beruházás költsége számla alapján. Helyettesítés esetén a helyettesített eszközök maradványértékét le kell vonni
a számla értékéből vagy hozzá kell adni a termelői szervezet működési alapjához.
– Meglévő infrastruktúra üzemeltetésében energia-megtakarítást eredményező anyagok és eszközök használata
esetén a speciális anyagok és eszközök bekerülési költsége számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) az energiatakarékosabb technológiai rendszer alkalmazásával kapcsolatos képzés, oktatás;
ii) az energiatakarékosabb technológiai rendszer alkalmazásával kapcsolatos szaktanácsadás,
iii) az energiatakarékosabb technológiai rendszerrel kapcsolatos tervezés, költség- és energetikai számítások
elkészítése.
A működési programmal benyújtandó dokumentáció:
Szakértő által kiállított igazoló dokumentáció: műszaki dokumentáció, szakértői nyilatkozat, energetikai és egyéb
számítások (az energia-felhasználásról, a széndioxid-kibocsátásról és az egyéb környezeti előnyökről) a kiindulási
állapotról és a fejlesztéssel megvalósuló várható állapotról.
2.3.3. Kapcsolt hő- és energia-termelés a termesztés és az áruvá készítés során keletkező zöldség-gyümölcs
hulladékok felhasználásával
Az intézkedés leírása és indoklása:
A zöldség-, gyümölcstermesztés és az áruvá készítés során keletkező szerves hulladékok bomlásakor jelentős
mennyiségű gáz képződik, amely mint primer energiahordozó felhasználható villamos és hőenergia előállítására,
csökkentve ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátását is.
A kapcsolt energiatermelés lehetővé teszi az egyidejű hő- és villamos energiatermelést ugyanazon üzemben
ugyanazt az energiaforrást használva. Így az a hőenergia is hasznosítható, amely más rendszerek esetén kárba vész,
ezért a kapcsolt energiatermelés az energiafelhasználás hatékonyságát növeli és egyéb környezeti előnyökhöz
is vezet. Ha hulladék anyagokat használunk elsődleges energiaforrásként a földgáz helyett, a környezeti előnyök
megsokszorozódnak, mivel csökken a szennyezőanyag-kibocsátás és a fosszilis energiahordozók felhasznált
mennyisége.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Szerves hulladékok felhasználásával kapcsolt energiatermelést megvalósító berendezések beszerzése és
üzemeltetése.
b) Az előállított hő- és villamos energia felhasználása.
Az intézkedés támogathatósága a telephelyen előállított és/vagy a helyben keletkező szerves hulladékokra
korlátozódik. A helyben keletkező szerves hulladék fogalmát nemzeti tanulmány határozza meg. A tanulmány
megállapítja azt a maximális szállítási távolságot, amelynél a szerves hulladékok energiaforrásként történő
felhasználásából származó környezet előnyök meghaladják a szerves hulladék keletkezési helyétől a felhasználási
helyre történő szállításból eredő környezeti költségeket.
A telepített rendszerek energiatermelése nem haladhatja meg a termelői szervezet és/vagy tagjai által a zöldség- és
gyümölcstermesztés céljára felhasznált energia mennyiséget.
Az intézkedés keretében – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem támogatható olyan beruházás, amely
más forrásból már finanszírozott (pl. az ÚMVP keretében).
A támogatható költségek:
– A beruházás költsége számla alapján.
A működési programmal benyújtandó dokumentáció:
Műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a rendszer kapacitását bemutató adatokat, valamint a termelői szervezet
nyilatkozata arról, hogy a termelt hő- és villamos energia mennyisége nem haladja meg a termelő szervezet és/vagy
tagjainak energiafogyasztását.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszer működtetését végző személy képzése,
ii) a kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszerrel kapcsolatos szaktanácsadás,
iii) a kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszer műszaki tervezése, költség- és energetikai számítások
készítése.
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2.4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések
Az ipari- és mezőgazdasági termelésből, a szolgáltatásból eredően és a lakossági fogyasztás következtében
folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet
fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, végső esetben maga után vonja
a környezeti ártalmak, és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is.
A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését,
a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő
vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást. A hulladékgazdálkodás alapvető
célja az emberi egészség védelme, a természeti környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és
a környezettudatos magatartás kialakítása. A célok között említhető továbbá a természeti erőforrásokkal való
takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése
érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése (a természettől elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása, hosszú
élettartamú és újrahasználható termékek kialakítása), a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása,
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.
A hasznosítás a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV.. törvény1 3. mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő
felhasználását jelenti. Így a hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználásával
(újrafeldolgozásával), a hulladék valamely újrafeldolgozható összetevőjének leválasztásával és alapanyaggá
alakításával (visszanyerésével), a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítással), valamint
a biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontásával és további felhasználásra alkalmassá
tételével (pl. komposztálás) a környezetterhelés mérsékelhető.
2.4.1. A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá tétele
(Komposztkészítés)
Az intézkedés leírása és indoklása:
A komposztálás a termesztés során keletkező növénymaradványok és/vagy a post-harvest tevékenység
során keletkező egyéb szerves maradványok ellenőrzött körülmények között oxigén jelenlétében, mikro- és
makroorganizmusok segítségével történő autotermikus és termofil biológiai lebontása. A komposztálás tehát
a lebomlás természetes folyamatának és a szerves anyagok újrahasznosításának kombinációja.
A zöldség-gyümölcs ágazatban nagy mennyiségű szerves maradvány, illetve melléktermék képződik, amely
komposztálással értékes, a talaj termőképességének javítására alkalmas, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű,
magas szervesanyag-tartalmú anyaggá alakítható.
A komposzt felhasználásának környezeti előnyei a talaj szervesanyag-tartalmának növelése, és ezáltal a talaj víz- és
hőháztartásának, valamint a talaj szerkezetének javítása, amely egyúttal jobb levegőzöttséget biztosít és védi a talajt
az eróziótól is. A komposzt kijuttatása növeli növények számára felvehető tápanyagok mennyiségét, fokozza a talaj
biológiai aktivitását. A komposztálás a talajra gyakorolt kedvező hatása mellett hozzájárulhat a növényvédelem
által okozott környezeti terhelés mérsékléséhez is azáltal, hogy csökkenti a növénymaradványok nem megfelelő
kezeléséből eredő növényvédelmi kockázatokat.
Tekintettel a komposztálás alapanyagaként felhasználható növénymaradványokra, illetve a termelői szervezet
termelő tagjai által felhasznált komposzt mennyiségére, a komposztálás technológiái közül a nyílt rendszerű
prizmás komposztálás alkalmazása javasolható.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Komposztáló létesítése (tervezése, kivitelezése): infrastruktúra kiépítése (térburkolat, vízelvezetés), épületek
kialakítása, és/vagy a komposztálás gépeinek, eszközeinek beszerzése, pl. rosták, aprító és keverő berendezések,
markológépek, erőgépre szerelt forgató adapterek, prizmaátforgató gépek, komposztsziták, hőmérsékletmérő
szondák, gázelemző szondák.
b) Az előállított komposzt használata (követelmény, ezért nem támogatható).
Csak olyan komposztáló kapacitások (kapcsolódó létesítmények és gépek kapacitása) kiépítése támogatható,
amelyek arányban állnak a termelői szervezet termelő tagjai által felhasznált komposzt mennyiségével.
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Kereskedelmi célú komposzt-előállítás nem támogatható.
A komposztálás technikai feltételeinek és az előállított komposzt minőségének meg kell felelnie a biohulladék
kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről,
tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
A „Komposzt használata” c. intézkedéssel való kombinálás esetén a – termelői szervezet által előállított – komposzt
költsége nem támogatható.
A támogatható költségek:
– A beruházás költségei számla ellenében.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a komposztálás technológiájára vonatkozó oktatás, képzés,
ii) a komposztálás technológiájára vonatkozó szaktanácsadás (akár szolgáltatásként igénybe vett, akár a termelői
szervezet alkalmazottja által végzett),
iii) a komposztáláshoz kapcsolódó infrastruktúra és épületek tervezése.
2.4.2. A növényi maradványok energetikai célú fölhasználásának elősegítése
Az intézkedés leírása és indoklása:
A működési programok keretében végrehajtható intézkedés arra irányul, hogy a hagyományos, fosszilis
energiahordozókat fölhasználó fűtésrendszereket olyan fűtésrendszerrel helyettesítsék, amely a gazdaságban
keletkezett növénymaradványok – pl. gyümölcsültetvényekben keletkező nyesedék – energiatartalmát hasznosítja.
Az intézkedés ugyan nem foglalja magában az új fűtésrendszerek kialakítását és a fosszilis energiát (fűtőolajt,
gázt) felhasználó fűtésrendszerek cseréjét, hiszen ezek megvalósítására a „Megújuló energiaforrásokat felhasználó
fűtésrendszer kialakítása” c. intézkedés keretében van lehetőség. De azáltal, hogy megteremti a keletkező
növényi maradványok energetikai célú felhasználásra történő előkészítésének feltételeit, végső soron a megújuló
energiaforrásokat fölhasználó fűtésrendszerek terjedését segíti elő.
Az energetikai célú fölhasználásra alkalmas növényi maradványokat hasznosító fűtésrendszer környezetszennyező
hatása a fosszilis energiahordozókat hasznosítókéhoz képest lényegesen kisebb. Így a növénymaradványok
felhasználása fűtőanyagként amellett, hogy csökkenti a fosszilis energiahordozók felhasználását, mérsékli
a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok (elsősorban nitrogén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid). További
előnye, hogy a maradványok elégetésével csökkennek a növény-egészségügyi kockázatok.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A nyesedék összegyűjtése (minimumkövetelmény, ezért nem támogatható).
b) A nyesedék aprítása (fűtőanyagként történő felhasználásra való előkészítése).
c) A nyesedék és az apríték tárolása.
A támogatható költségek:
– A nyesedék aprítását végző gép beszerzése számla alapján.
– A nyesedék, illetve apríték tárolására szolgáló épület létesítése (tervezése, kivitelezése) számla alapján.
Az intézkedés csak akkor támogatható, ha kombinálják a „Megújuló energiaforrásokat felhasználó fűtésrendszer
kialakítása” c. intézkedéssel. Az energetikai célra hasznosítható növénymaradványokat felhasználó fűtésrendszer
kialakítása, mint beruházás annak keretében támogatható. Az intézkedés támogatható azonban akkor is, ha
a termelői szervezet szerződéssel rendelkezik más termelői szervezet vagy tagjai tulajdonában lévő biomassza
tüzelésű kazánok szerves maradványokkal történő ellátására.
2.4.3. Biológiai úton lebomló kötözőanyag használata a gazdaságokban
Az intézkedés leírása és indoklása:
A hajtatott kultúrákban, illetve a szabadföldi támrendszeres termesztési módoknál a hajtások rögzítésére,
a kötözésre általában szintetikus anyagokat használnak (pl. PVC, polipropilén, stb.). A műanyag kötözőanyagok
eltávolítása igen nehézkes és munkaigényes. A keletkező, nagy mennyiségű hulladék egy része nem kerül
eltávolításra, hanem a területen maradva a talajt szennyezi.
A szintetikus kötözőanyagok helyettesítésére használhatunk lebomló, papír kötözőanyagokat, amelyeket
mikroorganizmusok (baktériumok, gombák vagy más biológiai ágensek) bontanak le természetes aerob és anaerob
körülmények között. Ennek eredményeként víz, szén-dioxid, metán és más, a környezetre nem mérgező anyagok
keletkeznek.
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Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A műanyag kötözőanyagok kiváltása lebomló kötözőanyaggal.
A támogatható költségek:
– A helyettesített műanyag kötözőanyag és a lebomló kötözőanyag beszerzési ára közötti különbség független,
képesített szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott nemzeti tanulmány alapján.
2.4.4. Biológiai és oxo-biológiai úton lebomló műanyagok használata a termesztésben
Az intézkedés leírása és indoklása:
A zöldségtermesztésben nagy mennyiségű műanyag fóliát használnak a termelők (növényházak takarására alkalmas
fóliák, fekete takaró fóliák, síkfóliák, fátyolfóliák, speciális fóliák, pl. spárgafólia stb.). A hagyományos műanyag
fóliáknál leggyakrabban használt műanyagok a lineáris, kis sűrűségű polietilén (LLDPE), a kis sűrűségű polietilén
(LDPE) és néhány növénykultúra esetében az etilén-vinil-acetát (EVA) kopolimer.
A fóliák eltávolítása bonyolult és munkaigényes folyamat, az eltávolítás nem gépesíthető. Eltávolításkor az anyagon
szakadások keletkezhetnek, aminek következtében jelentős mennyiségű műanyag hulladék kerülhet a talajba
szennyezve azt.
Az oxo-biológiai úton lebomló műanyagok lineáris, kis sűrűségű polietilén (LLDPE) műanyagok, a melyekhez
a gyártás során adalékanyagot adnak, ezáltal a műanyag ún. oxo-biológiai lebomlás során bomlik el. A biológiailag
lebomló műanyagok alkalmazása számos környezeti előnnyel jár. Az alapanyaguk megújuló alapanyagforrásból
származik, beszántással humifikálódva nem képeznek hulladékot. A biológiai úton lebomló műanyagok
mikroorganizmusok (baktériumok, gombák vagy más biológiai ágensek) segítségével bomlanak le természetes
aerob és anaerob körülmények között. Ezen folyamatok eredményeként víz, szén-dioxid, metán és egyéb,
a környezetre nem káros anyagok keletkeznek.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Biológiai és oxo-biológiai úton lebomló műanyagok használata a nem lebomló műanyagok helyett.
A támogatható költségek:
– A helyettesített, hagyományos műanyag fólia és a biológiai és oxo-biológiai úton lebomló fólia beszerzési
ára közötti különbség független, képesített szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott nemzeti
tanulmány alapján.
Az intézkedés nem kombinálható a 3.2.3. számú intézkedéssel (Talajtakarás alkalmazása a vízveszteség csökkentése
érdekében), ha a biológiai és oxo-biológiai úton lebomló műanyagot az említett intézkedésben meghatározott célra
használják.
2.4.5. Szelektív hulladékgyűjtés
Az intézkedés leírása és indoklása:
Szelektív hulladékgyűjtés alatt a hulladékok anyagfajták szerinti, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelően
elkülönített begyűjtését értjük. Célja a hasznosítható összetevők feldolgozóiparba történő visszaforgatása,
a veszélyes összetevők elkülönített kezelésével a környezetterhelés csökkentése, az ártalmatlanítási kapacitások
megtakarítása. A termelői szervezetek a tagjaik számára megszervezett szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárulnak
a hulladékok kötelező előírásokat meghaladó mértékű visszagyűjtéséhez és hasznosításához. Ennek keretében
megoldást nyújthatnak olyan nagymértékű környezeti terhelést jelentő anyagok visszagyűjtésére is, mint pl.
a termesztő berendezések fóliatakarása vagy a műanyag öntözőcsövek.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A tagokhoz tároló edények kihelyezése.
b) A szelektíven gyűjtött hulladék átmeneti tárolása (a hasznosítóhoz történő elszállításig).
c) A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó nyilvántartás.
A támogatható költségek:
– A tagokhoz kihelyezett, valamint a termelői szervezet által használt tároló edények beszerzése számla alapján.
– A nyilvántartáshoz szükséges eszközök beszerzése (pl. informatikai rendszer -szoftver) számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos képzés,
ii) a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó szaktanácsadás a termelői szervezet, illetve annak termelő tagjai felé.
2.5. A természetes élőhelyek és a biodiverzitás fenntartására irányuló intézkedések
Az élelmiszer-előállítás nem helyettesíthető, elsődleges energiahordozója a növény. Ennek a megújulásra
képes természeti erőforrásnak a letéteményese elsősorban a mezőgazdaság; a faipar alapanyag-ellátása
pedig az erdőgazdaság feladatkörébe tartozik. Mindkét ágazat gazdasági teljesítőképességét, valamint
a megtermelt javak, termékek mennyiségét és minőségét az ellehetetlenülés, illetve a megsemmisülés mértékéig
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veszélyeztethetik a különböző növényi károsító szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők és
gyomnövények).
A kártételi veszély azonban nemcsak a kultúrnövények és a vadon termő haszonnövények számára jelenthet akár
végzetes kockázatot, hanem védendő természeti értékeink számára is. Akár egy hazánkban nem honos károsító
megjelenése, vagy egyéb károsító okozta járvány huzamosan megismétlődő jelenléte a védett biodiverzitásban
olyan visszafordíthatatlan károkat okozhat, amely a teljes ökoszisztéma átalakulásával, végső soron degradációjával
járhat. Ezért a mező- és erdőgazdaság termelési biztonsága, valamint a környezet és a természet védelme
szempontjából az okszerű növényvédelem nélkülözhetetlen tényező.
A vegyszermentesség és a biogazdálkodás Magyarországon az elmúlt években gyors ütemben növekedett, habár
a hazai kereslet a friss és feldolgozott biotermékek iránt ennél kisebb mértékben emelkedett. Ennek egyik oka
a biotermékek magasabb fogyasztói ára, a másik a belső piac szervezettségének a hiánya. A magyar biogazdaságok
túlnyomó része exportra termel, a minősített és védjeggyel ellátott biotermékek 95-97%-át Nyugat-Európába
szállítják, elsősorban Németországba, Svájcba, Hollandiába és Ausztriába, de számottevő a Franciaországba és
az Angliába irányuló export is. A biogazdaságok kisebb része mezőgazdasági jellegű főtevékenységük mellett egyéb
kiegészítő tevékenységet, például élelmiszeripari, elsősorban élelmiszer-feldolgozó tevékenységet is folytat.
Az ökológiai termesztési rendszerek nem használnak műtrágyákat, kémiai növényvédő szereket a kórokozók,
a kártevők és a gyomok elleni küzdelemben, sem más olyan technológiát, amely a talaj minőségének és a környezet
állapotának romlásához vezet. Ezáltal közvetlenül hozzájárul a talaj és vízkészletek minőségének javításához,
elősegíti számos faj természetes élőhelyének megőrzését és a biodiverzitás fenntartását. Közvetett hatásként pedig
a szintetikus anyagok használatának és így a gyártásának volumencsökkentésével mérséklik az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását is.
2.5.1. A kedvezőtlen műszaki jellemzőkkel rendelkező növényvédelmi gépek és növényvédő szer
kijuttatására szolgáló berendezések helyettesítése korszerűbb gépekkel és eszközökkel
Az intézkedés leírása és indoklása:
A vegyszeres növényvédelem eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagymértékben függ
az alkalmazott gépektől, műszaki technológiáktól. A növényvédő gépek rendszere, kialakítása, továbbá
a növényvédelmi tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások jelentősen befolyásolják azt, hogy
a vegyszerek milyen mértékben mennek veszendőbe, és így milyen mértékben veszélyeztetik vagy károsítják
a környezetet. Az eredményes növényvédelem egyik alapvető feltétele és követelménye tehát, hogy a célnak
megfelelő permetezőgépet és technológiát alkalmazzuk.
Az utóbbi időben a növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények szigorodtak, és számos új
műszaki megoldás jelent meg. Egyre kifejezettebb az a szakmai és társadalmi igény, hogy csökkentett permetléfelhasználással legyenek elvégezhetők a növényvédelmi beavatkozások anélkül, hogy a gépek munkaminősége és
a védekezés hatásossága romlana. A permetezőgépek esetében léteznek olyan műszaki megoldások (aktív-passzív
injektoros fúvókák, elsodródás-csökkentő fúvókák, légzsákos permetezők, alagútpermetezők, infravörös, illetve
ultrahangos növényérzékelő berendezések stb.), amelyek segítségével jelentősen csökkenthető a kijuttatott
permetlé elsodródásának mértéke, és így a környezetre gyakorolt káros hatás is. A vegyszertakarékos műszaki
megoldások a környezetterhelésre különösen érzékeny élővizek hatékonyabb védelmét is elősegíthetik. A VM
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet végzett vizsgálatok tanúsága szerint a fent említett műszaki megoldások
alkalmazásával 45–76%-os permetlé-megtakarítást, illetve 50–90%-os elsodródás-csökkenést lehet elérni.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Korszerűbb műszaki jellemzőkkel rendelkező növényvédelmi gépek és eszközök beszerzése. A beszerzés csak
abban az esetben támogatható, ha a gép, eszköz alkalmazásával a kijuttatott növényvédő szer mennyisége – a VM
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet által kiadott tanulmány által igazoltan – legalább 25%-kal csökken.
A támogatható költségek:
– A növényvédelmi gép, eszköz beszerzésének költsége számla alapján. Csere esetén a támogatható költségből le
kell vonni a helyettesített gép, eszköz maradványértékét.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) az új növényvédelmi géppel/eszközzel kapcsolatos szaktanácsadás.
2.5.2. Biológiai növényvédelmi eszközök és készítmények alkalmazása
Az intézkedés leírása és indoklása:
A biológiai növényvédelem keretében a kultúrnövények vegetációs ideje alatt a növényi károsítók elleni
védekezésre természetes alapú, egészségre és környezetre veszélyt nem jelentő készítményeket, illetve természetes
ellenségeket alkalmazunk előrejelzési eszközök használata mellett.
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A biológiai növényvédelemi eszközök alkalmazásával fokozottabban érvényesülnek az ember-, állat- és
környezetvédelmi szempontokkal összefüggésben támasztott elvárások. A növényvédő szeres kezeléseket kiváltó
környezetkímélő készítmények, természetes ellenségek (hasznos szervezetek betelepítése és életfeltételeik
biztosítása), valamint az ún. biopreparátumok alkalmazásával csökken a környezeti terhelés mértéke.
A növényvédelemi előrejelzési eszközök alkalmazásával pedig időben és károsítóspecifikusan lehet a kezeléseket
megtervezni és elvégezni, amivel a növényvédelem hatékonysága fokozható.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Természetes alapú növényvédő szer, illetve biopreparátum alkalmazása.
b) Természetes ellenségek alkalmazása.
c) Növényvédelmi előrejelző eszköz használata.
d) A biológiai növényvédelemhez kapcsolódó monitoring tevékenység végzése, és a nyilvántartások vezetése.
A támogatható költségek:
– Növényvédő szerek, illetve biopreparátumok, természetes ellenségek alkalmazásának a hagyományos
költségekhez viszonyított többletköltségei független szakértők által készített és a minisztérium által elfogadott
tanulmány alapján.
– Előrejelző eszközök beszerzése számla alapján.
– Hajtatásban szellőzők, nyílászárók takarása: rovarhálók beszerzése számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a biológiai növényvédelemmel és integrált hajtatással kapcsolatos képzések,
ii) a biológiai növényvédelemi eszközök és készítmények alkalmazásával, valamint az integrált hajtatással
kapcsolatos szaktanácsadás.
2.5.3. Méhekkel, poszméhekkel történő beporzást alkalmazó termesztéstechnológiák elterjedésének
elősegítése
Az intézkedés leírása és indoklása:
A zöldség-, gyümölcskultúrák megporzásában számos rovarfaj játszhat szerepet. Virágzásakor pl. több mint 40
rovarfaj van jelen a gyümölcsösökben. A leghatékonyabb pollenszállítók azonban a méhek és a poszméhek. A többi
rovar jelentősége a megporzásban lényegesen kiesebb.
Az ún. megporzási krízis következtében, amely elsősorban a méhek faj- és egyedszámának folyamatos
csökkenésével függ össze, hosszú távon nem csak a kultúrnövények, hanem a természetes élőhelyek növényeinek
megporzása is veszélybe kerülhet.
Az intézkedés célja tehát az, hogy ösztönözze azoknak a technológiáknak az alkalmazását, amelyekben a megporzás
elősegítésére a legaktívabb és leghatékonyabb beporzó rovarokat, a méheket és poszméheket alkalmazzák.
A kaptárok telepítésével, a méhek és a poszméhek egyedszámának növelésével az intézkedés hozzájárul a biológiai
sokféleség megőrzéséhez, illetve növeléséhez a zöldség- és gyümölcstermesztéssel hasznosított területeken és
az azok közelében elhelyezkedő természetes élőhelyeken.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Olyan technológiák alkalmazása, ahol méheket és poszméheket használnak beporzásra, és/vagy
a szegélyterületeken élőhelyek, folyamatos méhlegelők kialakítása.
Támogatható költségek:
– A poszméh-kaptárak beszerzési ára vagy a méhész által nyújtott szolgáltatás költsége számla alapján.
– A méhlegelő vetőmagkeverék ára számla alapján.
A támogatható költségből a mézből származó jövedelmet le kell vonni, amennyiben a mézet a termelői szervezet
vagy annak tagja értékesíti.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) a poszméhek használatával kapcsolatos oktatás, képzés;
ii) a poszméhek használatával kapcsolatos szaktanácsadás.
2.5.4. A kertészeti oltás alkalmazása a növényvédő szerek használatának csökkentése érdekében
Az intézkedés leírása és indoklása:
A talajon történő termesztésben, különösen a hajtatásban a talajlakó kártevők, kórokozók, mint pl. a fonálférgek
(Meloidogyne fajok) és a talajlakó gombák (Fusarium, Verticillium, Pyrenochaeta, Phytophtora stb. fajok) jelentős
terméskiesést okozhatnak, sőt súlyos esetben az állomány teljes pusztulását és a termesztés meghiúsulását is
előidézhetik. Ezért az ellenük való védekezés, a talajfertőtlenítés és az állománykezelés fokozott figyelmet igényel.
Magyarországon a talajlakó kártevők és kórokozók ellen leggyakrabban alkalmazott eljárás a növényvédőszeres
talajfertőtlenítés (általános talajfertőtlenítő és szelektív növényvédő szerek alkalmazása).
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A védekezés környezetkímélő, preventív módszere az oltás alkalmazása, amikor a termeszteni kívánt fajtát –
az alanynak a kártevőkkel, kórokozókkal szembeni ellenállóképességét kihasználva – nem saját gyökéren, hanem
az alanyra oltva termesztik.
Az oltás alkalmazásával csökken a kijuttatott növényvédő szerek, különösen a talajfertőtlenítő szerek mennyisége,
ezáltal az oltott palánták használata hozzájárul a víz- és a talajszennyezettség mértékének csökkenéséhez és segíti
a talajlakó organizmusok egyensúlyának fenntartását.
Magyarországon a paradicsom, paprika, uborka, görögdinnye, sárgadinnye és padlizsán estén alkalmazzák az oltást
a fent említett fajok által okozott károk megelőzésére.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Oltott palánták használata a termesztésben.
Támogatható költségek:
– Az oltott palánták használatának többletköltségei független, képesített szakértők által készített és a minisztérium
által elfogadott tanulmány alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) az oltással és az oltott palánták használatával kapcsolatos oktatás, képzés,
ii) az oltással és az oltott palánták használatával kapcsolatos szaktanácsadás.
2.5.5. Alternatív gyomirtási eljárások használata
Az intézkedés leírása és indoklása:
Magyarországon a növényvédőszeres gyomirtás az alacsonyabb élőmunka-ráfordítás igényének és
hatékonyságának köszönhetően széles körben elterjedt. A gyomirtószerek ökológiai szempontból kockázatot
jelentenek, különösen a talaj és a vizek minőségére, valamint a biodiverzitásra.
Az alternatív gyomirtási eljárások, úgymint a mechanikai gyomirtás, a termikus gyomirtás és a gyomok elleni
biológiai védekezés alkalmazásának ösztönzésével csökkenthetők e környezeti kockázatok. A mechanikai gyomirtás
emellett a talajfelszín megmunkálása révén javítja a talaj vízmegtartó-képességét és növeli a talajéletet.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Alternatív gyomirtási eljárások alkalmazása.
A támogatható költségek:
– A beruházás költsége számla alapján.
Az intézkedés nem kombinálható az ÚMVP „Integrált szántóföldi növénytermesztés”, „Integrált gyümölcsés szőlőtermesztés”, „Ökológiai szántóföldi növénytermesztés” és „Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés”
célprogramjaival (Az 1. melléklet 1–4. intézkedéseivel)!
2.5.6. Rezisztens és toleráns fajták alkalmazása
Az intézkedés leírása és indoklása:
Az intenzív termesztés következtében a kórokozók és a kártevők állandó nyomása folyamatos kihívást jelent
a növényvédelem számára, ezért a rezisztens fajták a növényvédő szerek okozta környezeti terhelés mértékének
csökkentésében egyre nagyobb szerephez jutnak.
A kórokozókkal, kártevőkkel szemben ellenálló fajták alkalmazásával egyrészt elősegíthetjük az ökológiai és
integrált termesztést, amelyeknek célja a környezetkímélő termesztéstechnológia megvalósítása. Másrészt e fajták
alkalmazása a konvencionális termesztésben is jelentős mértékben csökkenti a növényvédőszer-felhasználást.
Így a napjainkban előtérbe került alternatív és biológiai védekezési módszerek mellett a növényvédelem
környezetkímélő lehetőségét a rezisztens fajták alkalmazása jelenti, amely hozzájárul az egészség- és
környezetvédelmi szempontokkal összefüggésben támasztott elvárások teljesítéséhez.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Rezisztens és/vagy toleráns fajták használata.
A támogatható költségek:
– A rezisztens és/vagy toleráns fajták vetőmagjának és palántáinak többletköltségei független, képesített szakértők
által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány alapján.
2.5.7. Integrált gazdálkodás
Az intézkedés leírása és indoklása:
Az integrált növényvédelem „minden olyan gazdaságilag, ökológiailag és toxikológiailag igazolható módszer,
amely a károsító szervezeteket a gazdasági károsítás szintje alatt tartja, a természetes szabályozó faktorok tudatos
kihasználásának hangsúlyozása mellett” (IOBC – FAO, 1977). Az integrált gazdálkodás pedig olyan gazdálkodási
forma, amelyben a termőhely és a fajta megválasztása, az ápolási munkák, de főként a növényvédelem végrehajtása
úgy történik, hogy a lehető legkisebb mennyiségű kémiai anyag kerüljön felhasználásra, és az is környezetkímélő
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módon. Az integrált termesztésben olyan termesztéstechnológiát alkalmazunk, amely egyenlő prioritást
biztosít a környezet-, természet-, élelmiszer- és egészségvédelem, valamint az ökonómiai szempontok számára.
Az integrált termesztés alkalmazásával csökkenthető a víz és talaj szennyezése, így hosszabb távon fenntarthatóbb
mezőgazdasághoz és a természetes erőforrások védelméhez vezet. Emellett az integrált termesztésben alkalmazott
biológiai védekezési módok közvetlenül is kedvező hatást gyakorolnak a biodiverzitásra (ld. természetes ellenségek
felhasználása a növényvédelemben, az ökoszisztéma egyensúlya szempontjából veszélyes kockázatok csökkentése).
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Az integrált gazdálkodás szabályainak megfelelő gazdálkodási gyakorlat, amely az I. számú melléklet 1. és
2. pontjában meghatározott követelmények teljesítését jelenti.
b) Az integrált gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
Támogatható költségek:
– Az ÚMVP integrált gazdálkodással kapcsolatos célprogramjainál alkalmazott kötelezettségvállalások az ott
meghatározott átalányköltségek alapján. A működési programokban az átalány formájában adott támogatás
pontosan megegyezik az ÚMVP keretében alkalmazott átalánytámogatással, mivel a kötelezettségvállalások is
azonosak.
– A nyilvántartáshoz szükséges szoftverek beszerzése számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) az integrált gazdálkodással kapcsolatos oktatás, képzés,
ii) az integrált gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás.
Az intézkedés nem kombinálható az ÚMVP „Integrált szántóföldi növénytermesztés”, „Integrált gyümölcsés szőlőtermesztés”, „Ökológiai szántóföldi növénytermesztés” és „Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés”
célprogramjaival (Az 1. melléklet 1–4. intézkedéseivel)!
2.5.8. Ökológiai gazdálkodás
Az intézkedés az európai közösség által szabályozott ökológiai eljárásoknak, a 834/2007/EK tanácsi rendeletben
meghatározott tápanyag-utánpótlási és növényvédelemi előírásoknak megfelelő, környezetbarát termelési
módszerek és eljárások széleskörű elterjesztését célozza a tápanyag-gazdálkodás és a növényvédelem területén.
A friss fogyasztás, valamint a konzervipar számára biztonságos, egészséges gyümölcs és zöldség előállítását a teljes
ökológiai rendszer védelme mellett valósítja meg.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) A 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelő gazdálkodási
gyakorlat előírásai (tápanyag-utánpótlás és növényvédelem).
b) Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
Támogatható költségek:
– Az ÚMVP ökológiai gazdálkodással kapcsolatos célprogramjainál alkalmazott kötelezettségvállalások az ott
meghatározott átalányköltségek alapján. A működési programokban az átalány formájában adott támogatás
pontosan megegyezik az ÚMVP keretében alkalmazott átalánytámogatással, mivel a kötelezettségvállalások is
azonosak.
– A nyilvántartáshoz szükséges szoftverek beszerzése számla alapján.
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások:
i) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzések,
ii) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás.
Az intézkedés nem kombinálható az ÚMVP „Integrált szántóföldi növénytermesztés”, „Integrált gyümölcsés szőlőtermesztés”, „Ökológiai szántóföldi növénytermesztés” és „Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés”
célprogramjaival (Az 1. melléklet 1–4. intézkedéseivel)!
2.6. Horizontális intézkedések
A horizontális intézkedéseknek, – ha önmagukban alkalmazzuk azokat –, nincs közvetlen környezetvédelmi
hatása, ezért önmagukban nem választhatók a működési program keretében végrehajtandó intézkedésként. Egyes
környezetvédelmi intézkedések végrehajtásához, hatékonyságának növeléséhez azonban szükség lehet horizontális
intézkedések elvégzésére is. A működési programba tehát a horizontális intézkedéseket mindig a közvetlen
környezeti hatással rendelkező környezetvédelmi intézkedéshez kapcsolódva, azok megvalósításának elősegítése és
hatékonyságának biztosítása érdekében lehet belefoglalni.
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2.6.1. Víz-, talaj- és növényanalízis
Az intézkedés leírása és indoklása:
Egyes környezetvédelmi intézkedések kötelezettségvállalásai végrehajtásának alapvető feltétele, hogy a víz, a talaj
bizonyos tulajdonságairól, vagy a levelek tápelem-tartalmáról pontos információkkal rendelkezzünk. Pl. szakszerű,
hatékony tápanyagellátás nem lehetséges talajvizsgálat nélkül, vagy pl. a tápanyag-ellátottság egyensúlyának
megítélése diagnosztikailag csak a növényi részek analízisével lehetséges. Hasonlóképpen az intézkedések
környezetre gyakorolt hatásának, eredményességének méréséhez, ellenőrzéséhez szükség van a fent említett
elemzések elvégzésére.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) a tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez szükséges, valamint a végrehajtás ellenőrzése érdekében végzett
talajvizsgálat és/vagy levélanalízis.
A támogatható költségek:
– A mintavétel és a talajvizsgálat, illetve levélanalízis költsége számla alapján vagy az ÚMVP-ben meghatározott
átalányérték alapján.
2.6.2. Oktatás, képzés
Az intézkedés leírása és indoklása:
A környezetvédelmi intézkedések akkor hajthatók végre kellő hatékonysággal, ha az intézkedéssel érintett
termelő, vagy a termelői szervezet alkalmazottja rendelkezik a hatékony végrehajtáshoz szükséges ismeretekkel.
Bizonyos esetekben az intézkedés végrehajtásának alapvető feltétele – jogszabályi előírás alapján – a szükséges
végzettség megléte. Az intézkedés keretében a termelői szervezetek beiskolázhatják alkalmazottaikat a megfelelő
szakképesítés megszerzése érdekében, valamint termelő tagjaik részére biztosíthatják/megszervezhetik a szükséges
képzéseket, oktatásokat. Az oktatást, képzést annak témájától és céljától függően végezhetik külső szolgáltatók
igénybevételével, és/vagy a termelői szervezet megfelelő szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkező
alkalmazottainak bevonásával.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) eróziót és deflációt megakadályozó módszerekre irányuló oktatás, képzés;
b) az alternatív/megújuló energiaforrást (beleértve a növénymaradványokat is) használó fűtésrendszer
működtetését végző (fűtő/karbantartó) személy képzése,
c) a kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszerrel kapcsolatos képzés, oktatás,
d) a komposztálás technológiájára vonatkozó képzés, oktatás,
e) energiatakarékosabb termelési eszközökkel és módszerekkel alkalmazásával kapcsolatos képzés, oktatás,
f ) a biogáz-üzem üzemeltetésével kapcsolatos oktatás, képzés,
g) a poszméhek használatával kapcsolatos oktatás, képzés,
h) az oltással, az oltott palánták használatával kapcsolatos oktatás, képzés,
i) a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos képzés, oktatás,
j) az integrált növényvédelemmel, valamint a biológiai növényvédelmi eljárásokkal kapcsolatos képzés, oktatás,
k) az integrált gazdálkodással kapcsolatos képzés, oktatás,
l) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzés, oktatás.
A képzésnek/oktatásnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek annak érdekében, hogy a környezetvédelmi
intézkedések nemzeti kerete alapján támogatható legyen:
a) Olyan valós környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódik, amely közvetlenül hatást gyakorol a környezetre,
és amelyet emiatt foglaltak bele a működési programba, vagy az ÚMVP valamely agrár-könyezetgazdálkodási
programjához kapcsolódik, és kifejezetten ezen intézkedések és programok hatásának erősítését szolgálja.
b) Megvalósításával képesítéssel rendelkező, külön (külső vagy belső) szakembert bíznak meg. A működési
programban egyértelműen jelezni kell azt a speciális feladatot, amelyet a képesítéssel rendelkező, külön
szakembernek el kell végeznie.
c) A Nemzeti Stratégiában szereplő, más képzési/oktatási és egyéb intézkedések köre, amelyek szaktanácsadási
szolgáltatáshoz való hozzáférést segítenek elő, egyértelműen zárják ki a hasonló célokat.
A támogatható költségek:
– A képzés/oktatás költsége számla alapján.
– A termelői szervezet által a termelő tagok részére szervezett és a termelői szervezet alkalmazottja által tartott
oktatás esetén az alkalmazott munkabére munkaidő-nyilvántartás alapján.
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2.6.3. Szaktanácsadás
Az intézkedés leírása és indoklása:
A környezetvédelmi intézkedések akkor hajthatók végre kellő hatékonysággal, ha az intézkedéssel érintett termelő,
vagy a termelői szervezet alkalmazottja rendelkezik a hatékony végrehajtáshoz szükséges ismeretekkel. Bizonyos
esetekben ezek az ismeretek – különösen a speciális technológiákhoz, műszaki berendezésekhez kötődő ismeretek
– oktatás és képzés keretében nem szerezhetők meg. A szaktanácsadás tehát szakmai és technológiai ismeretek
bővítését elősegítő olyan tevékenység, amely támogatja a gazdálkodókat a termelési folyamatok fejlesztésében.
A környezetvédelmi intézkedések esetén a szaktanácsadásnak az új ismeretek átadása révén kell segítenie
a termelői szervezeteket vagy azok termelő tagjait az intézkedéshez kötődő technológia megvalósításában,
a szükséges gépek, berendezések működtetésében, az eszközök használatában, illetve az ezekkel kapcsolatban
felmerült problémák megoldásában (a probléma okának megállapítása, ajánlás megfogalmazása, az alkalmazott
megoldás nyomonkövetése). A szaktanácsadást annak témájától függően végezheti külső szaktanácsadó, és/vagy
a termelői szervezet megfelelő szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottja.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) a tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtását segítő szaktanácsadás,
b) eróziót és deflációt megakadályozó módszerekre irányuló szaktanácsadás;
c) a meglévő öntözési rendszer fejlesztésével vagy cseréjével kapcsolatos, és az új öntözési rendszer működtetését
segítő szaktanácsadás,
d) a megújuló energiaforrást (beleértve a növénymaradványokat is) használó fűtésrendszer üzemeltetésével
kapcsolatos szaktanácsadás,
e) a kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszerrel kapcsolatos szaktanácsadás,
f ) a komposztálás technológiájára, a jogszabályi kötelezettségekre vonatkozó szaktanácsadás,
g) a biogáz-üzem üzemeltetésével kapcsolatos szaktanácsadás,
h) energiatakarékosabb termelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos szaktanácsadás,
i) a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó szaktanácsadás a termelői szervezet, illetve annak termelő tagjai felé,
j) az új növényvédelmi géppel/eszközzel kapcsolatos szaktanácsadás,
k) a poszméhek használatával kapcsolatos szaktanácsadás,
l) az oltással, az oltott palánták használatával kapcsolatos szaktanácsadás,
m) az integrált növényvédelemmel, valamint a biológiai növényvédelmi eljárásokkal kapcsolatos szaktanácsadás,
n) az integrált gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás,
o) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás.
A szaktanácsadási intézkedésnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek annak érdekében, hogy
a környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete alapján támogatható legyen:
a) Olyan valós környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódik, amely közvetlenül hatást gyakorol a környezetre,
és amelyet emiatt foglaltak bele a működési programba, vagy az ÚMVP valamely agrár-könyezetgazdálkodási
programjához kapcsolódik, és kifejezetten ezen intézkedések és programok hatásának erősítését szolgálja.
b) Megvalósításával képesítéssel rendelkező, külön (külső vagy belső) szakembert bíznak meg. A működési
programban egyértelműen jelezni kell azt a speciális feladatot, amelyet a képesítéssel rendelkező, külön
szakembernek el kell végeznie.
c) A Nemzeti Stratégiában szereplő, más képzési/oktatási és egyéb intézkedések köre, amelyek szaktanácsadási
szolgáltatáshoz való hozzáférést segítenek elő, egyértelműen zárják ki a hasonló célokat.
A támogatható költségek:
– Szolgáltatásként igénybe vett szaktanácsadás számla alapján.
– A termelői szervezet alkalmazottja által végzett szaktanácsadás esetén az alkalmazott munkabére munkaidőnyilvántartás alapján.
2.6.4. Tervezés, költség- és energetikai számítások készítése
Az intézkedés leírása és indoklása:
Bizonyos esetekben a tervezés és a különböző számítások készítése (pl. költségkalkulációk, energetikai számítások
készítése) alapvető feltétele a működési programban szereplő környezetvédelmi intézkedések megvalósításának.
Önmagában alkalmazva a tervezésnek és a számítások készítésének nincs közvetlen környezetvédelmi hatása, ezért
nem is választható a működési programban önállóan végrehajtandó környezetvédelmi intézkedésként.
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Az erózió és defláció elleni védelemhez kapcsolódó tervezés.
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b) Olyan fűtésrendszer tervezése, amely egy vagy több éves (lágy vagy fás szárú) energianövények és/vagy
növénymaradványok energetikai célú hasznosítására szolgál, és a szükséges költség- és energetikai számítások
elkészítése.
c) Geotermikus energiát hasznosító új fűtésrendszer tervezése, a szükséges költség- és energetikai számítások
elkészítése.
d) A kapcsolt energiatermelést megvalósító rendszer tervezése, a szükséges költség és energetikai számítások
elkészítése.
e) Biogáz-előállító üzem tervezése, a szükséges költség- és energetikai számítások elkészítése.
f ) A komposztáláshoz kapcsolódó infrastruktúra és épületek tervezése és a szükséges költségszámítások elkészítése.
g) Energiatakarékosabb termelési eszközök és módszerek alkalmazásával kapcsolatos tervezés, költség- és
energetikai számítások.
A támogatható költségek:
– Tervezési szolgáltatás igénybevétele számla alapján.
– Költségkalkulációk, energetikai és egyéb számítások készítésének költsége számla alapján.

1. Függelék
Agrár-környezetgazdálkodás
A 1–4. intézkedések akkor fogadhatók el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termelői szervezet termelő tagjainak legalább
80%-a részt vesz. Az intézkedés azonban a kettős finanszírozás elkerülése érdekében nem támogatható a működési
alapból.
Az ország jelentős részén szükség van a földhasználat átalakítására és országos, új földhasználati irányok
keresésére, valamint a térségi prioritások meghatározására (pl. árvízzel és belvízzel veszélyeztetett területek
területhasználatának átalakítása, természetközeli gazdálkodási rendszerek visszaállítása). A termőföldre továbbra
is veszélyt jelentenek a talaj minőségét, termőképességét rontó folyamatok (erózió, savanyodás, szikesedés,
tömörödés, a negatív tápanyagmérleg), a környezetkímélő, legelőre alapozott állattartás indokolatlanul alacsony
aránya, a környezettudatos tápanyag-gazdálkodás hiánya, amelyek a fenntarthatóság érvényesítését gátolják.
Az AKG kifizetések hozzájárulnak a vidéki területek fejlődéséhez, és környezeti szolgáltatásokat nyújtanak
a társadalom egészének. Ösztönzik a gazdálkodókat a mezőgazdasági földterületeken a környezet, a táj és
a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerek
alkalmazására és a genetikai erőforrások megőrzésére.
Az intézkedés hozzájárul a Göteborgban a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő visszafordításával
kapcsolatban tett kötelezettségvállalás teljesítéséhez és a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) célkitűzéseinek
megvalósításához.
Az AKG intézkedések kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a Magyarországon jellemző
agrár-környezetvédelmi problémák csökkentésére, visszaszorítására, illetve olyan környezetbarát gazdálkodási
gyakorlat elterjesztésére, amely megelőzi bizonyos környezeti problémák kialakulását. Ennek megfelelően
az alábbi AKG prioritásoknak megfelelő előírások kerültek megfogalmazásra és a különböző célprogramokba való
integrálásra:
Talajvédelem: a különböző talajdegradációs folyamatok (talajerózió, talajtömörödés) hatásainak csökkentése
különböző agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. A környezetbarát tápanyag-gazdálkodás gyakorlatának
elterjesztésével a talaj negatív tápanyagmérlegének egyensúlyba hozása is kiemelt célként fogalmazódik meg.
Felszíni és felszín alatti vizek védelme: a földhasználatváltás elősegítésén és a környezetbarát tápanyaggazdálkodás és növényvédelem gyakorlatán keresztül a vízbázisok védelme, a vízminőség javítása, a szennyezések
lehetőségének redukálása.
Természetvédelem: a mezőgazdasági földhasználat minden ágában (szántóművelés, gyepgazdálkodás, ültetvények)
sokszínű, a természetközeli élőhelyek kialakításával és megőrzésével, a természetvédelmi szempontból értékes
állat- és növényfajok számára megfelelő táplálkozó-, szaporodási és pihenőhelyek biztosításával az aktív
természetvédelem rendszerének kiterjesztése a cél. A biológiai sokféleség megőrzésének és növelésének fent
említett eszközei elsődlegesen a Natura 2000 területek megőrzését és fejlesztését szolgálják.
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Levegőszennyezés csökkentése: az extenzív, külterjes művelést és alacsony külső inputokat igénylő gazdálkodási
módszereken és növénycsoportokon keresztül a célprogramok hozzájárulnak a mezőgazdaság által kibocsátott
káros anyagok mennyiségének csökkentéséhez.
Általános előírások a célprogramokhoz:
– a célprogram előírásainak betartása, valamint a jogosultsági feltételeknek való megfelelés a teljes támogatási
időszak alatt (5 évig) a támogatási programba bevont területen,
– a kölcsönös megfeleltetésből 73/2009/EK tanácsi rendelet 5. és 6. cikkében, és a II. mellékletében rögzített
irányelvek, valamint a rendelet III. mellékletében foglalt, „jó mezőgazdasági és környezeti állapot” fenntartására
vonatkozó előírások betartása a gazdaság teljes területén,
– a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédő szer használatra vonatkozó minimum követelményeket
a gazdaság teljes területén be kell tartania,
– gazdálkodási napló vezetése a gazdaság teljes területére,
– a program 5 éve alatt a Minisztérium által szervezett 2 agrár-környezetgazdálkodási képzésen való részvétel.
1. Integrált szántóföldi növénytermesztés célprogram
A célprogram célkitűzései:
– a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentése;
– a talaj állapotának védelme és javítása;
– a talaj tápanyagmérleg-egyensúlyának helyreállítása;
– élelmiszerbiztonság javítása;
– hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához.
Kötelezettségvállalások:
– a célprogram megkezdését megelőzően, valamint a célprogram ötödik évében vett talajminták alapján bővített
talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban;
– a vizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani;
– évente földhasználati tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani;
– a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (40-60 cm) lazítás alkalmazása;
– a vetésváltás szabályainak betartása (ÚMVP mellékletében);
– a program 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül – fővetésű növények tekintetében – az őszi búza, szemes kukorica
és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 60% lehet, a pillangós növények részaránya legalább 10% kell, hogy
legyen;
– a program 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása, amely
másodvetésben is történhet;
– csak környezetkímélő növényvédőszer hatóanyagok köre alkalmazható;
– a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés vagy növényvédelmi megfigyelés alapján kell végezni.
A tevékenység indoklása:
A környezetkímélő növénytermesztési gyakorlat elterjesztése okszerű tápanyag-gazdálkodással, integrált
növényvédelemmel, vetésváltással, alapvető talajvédelemmel és helyes talajműveléssel a talajok, valamint a felszíni
és felszín alatti vizek védelme érdekében.
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termelői szervezet termelő tagjainak legalább
80%-a részt vesz.
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel!
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem
támogatható a működési alapból.
2. Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram
A célprogram célkitűzései:
– a mezőgazdasági termelés során felhasznált kemikáliákból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése,
– a talaj állapotának védelme és javítása,
– élelmiszerbiztonság segítése,
– hozzájárulás a biodiverzitás fenntartásához, illetve növeléséhez.
Kötelezettségvállalások:
– a célprogram megkezdését megelőzően, valamint az ötödik évben vett talajminta alapján, bővített talajvizsgálat
végeztetése akkreditált laboratóriumban;
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– levélanalízis elvégzése évente;
– a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni/készíttetni és
végrehajtani;
– szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása az ültetvényben tilos;
– csak környezetkímélő hatóanyagok köre alkalmazható;
– szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sűrűségben a rovarkártevők egyedszámának, és a várható kártétel
megállapítása érdekében;
– a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés vagy növényvédelmi megfigyelés alapján kell végezni;
– az ültetvényben 6 db/ha sűrűségben madárodút kell elhelyezni;
– a tőkehiány az 5%-ot ne haladja meg.
A tevékenység indoklása:
A nemzetközi szabványoknak megfelelő környezetbarát/integrált (IP) termelési módszerek és eljárások széleskörű
elterjesztése (okszerű tápanyag-gazdálkodás, integrált növényvédelem, helyes talajművelés). A friss fogyasztás,
valamint a konzervipar, borászat számára biztonságos, egészséges, gyümölcs és szőlő előállítása.
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termelői szervezet termelő tagjainak legalább
80%-a részt vesz.
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel!
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem
támogatható a működési alapból.
3. Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram
A célprogram célkitűzései:
– hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez;
– a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentése;
– a talaj állapotának védelme és javítása;
– a talaj tápanyagmérleg-egyensúlyának helyreállítása;
– élelmiszerbiztonság segítése.
Kötelezettségvállalások:
– a 834/2007/EK tanácsi rendelet teljes körű betartása;
– a célprogram megkezdését megelőzően, valamint a célprogram ötödik évben vett talajminták alapján bővített
talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban;
– a vizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani;
– évente földhasználati tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani;
– a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (40-60 cm) lazítás alkalmazása;
– a vetésváltás szabályainak betartása (ÚMVP mellékletében);
– a program 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül – fővetésű növények tekintetében – az őszi búza, szemes kukorica
és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 50% lehet, a pillangós növények részaránya legalább 10% kell, hogy
legyen;
– a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés vagy növényvédelmi megfigyelés alapján kell végezni.
Tevékenység indoklása:
A 834/2007/EK tanácsi rendeletében meghatározott ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelő gazdálkodási
gyakorlat (tápanyag-utánpótlás és növényvédelem) elterjesztése a fizikai és természeti környezet (talajok, vizek,
biodiverzitás) állapotának javítása érdekében.
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termelői szervezet termelő tagjainak legalább
80%-a részt vesz.
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel!
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem
támogatható a működési alapból.
4. Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogram
A célprogram célkitűzései:
– hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez,
– a természetes önszabályozó folyamatok erősítése,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

65123

– kultúrtörténeti és genetikai szempontból fontos, veszélyeztetett fajták megőrzése,
– a növényvédő szerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen
környezeti hatások csökkentése,
– a talaj állapotának védelme és javítása,
– élelmiszerbiztonság segítése.
Kötelezettségvállalások:
– a 834/2007/EK tanácsi rendelet teljes körű betartása;
– a célprogram megkezdését megelőzően, valamint az ötödik évben vett talajminta alapján; bővített talajvizsgálat
végeztetése akkreditált laboratóriumban;
– levélanalízis elvégzése évente;
– a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni/készíttetni és
végrehajtani;
– szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha sűrűségben a rovarkártevők egyedszámának, és a várható kártétel
megállapítása érdekében;
– a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés vagy növényvédelmi megfigyelés alapján kell végezni;
– az ültetvényben 6 db/ha sűrűségben madárodút kell elhelyezni;
– az ültetvényben legalább 1 m2 felület/ha mennyiségben a ragadozó ízeltlábúak számára megfelelő búvóhelyet,
szaporodó helyet kell létesíteni, évente gondozni és öt éven át fenntartani;
– a tőkehiány a 10%-ot ne haladja meg.
A tevékenység indoklása:
Az európai közösség által szabályozott ökológiai eljárásoknak, a 834/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott
tápanyag-utánpótlási és növényvédelemi előírásoknak megfelelő, környezetbarát termelési módszerek és
eljárások széleskörű elterjesztése a tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem területén. A friss fogyasztás, valamint
a konzervipar, borászat számára biztonságos, egészséges gyümölcs és szőlő előállítása.
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés első albekezdés
a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termelői szervezet termelő tagjainak legalább
80%-a részt vesz.
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel!
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem
támogatható a működési alapból.”

A vidékfejlesztési miniszter 66/2013. (VII. 29.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
erdei kilátó: az 1. melléklet és a 2. melléklet 6. sora szerinti követelményeknek megfelelően kialakított
létesítmény;
2.
erdei kirándulóhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, intenzíven látogatott,
huzamosabb ott tartózkodást biztosító, vagy kirándulási célt szolgáló közjóléti létesítmény, amely
a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít;
3.
erdei pihenőhely: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, rövid, legfeljebb néhány
órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető közjóléti létesítmény;
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erdei tanösvény: az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kialakított, a térség erdeinek, növényés állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben
kiépített, tájékoztató táblákkal ellátott, legalább 1000 m hosszú útvonal;
5.
erdészeti hatóság: a tervezési egység elhelyezkedése szerinti illetékes megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága;
6.
erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonos, vagy jogszerű használó;
7.
erdőrészlet: az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
8.
fenntartási időszak: a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év;
9.
kötelezettségvállalási időszak: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől a kifizetési kérelmet elbíráló
határozat jogerőre emelkedéséig tartó időszak;
10.
közjóléti berendezés: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen
elhelyezett, a pihenés, a közjóléti célú közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgáló,
ingyenesen használható erdei építmény, amely erdészeti létesítménynek minősül;
11.
Közjóléti Engedélyezési Terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) szerinti
– közjóléti létesítményre vonatkozó – létesítési engedélyezési terv;
12.
közjóléti létesítmény: a közjóléti berendezések funkcionális egysége, amely hozzájárul az erdőt látogatók
egészségének megőrzéséhez, tudásuk gyarapításához, a sportolás és rendszeres testedzés lehetőségének
biztosításához;
13.
Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben lehatárolt
terület;
14.
Országos Erdőállomány Adattár: az Evt. 38. §-a szerint meghatározott nyilvántartási rendszer;
15.
őshonos fafaj: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban:
EKV rendelet) 1. mellékletének erdőgazdasági tájcsoportjai alapján az EKV rendelet 2. melléklet termőhelynek
megfelelő célállomány típusaiban meghatározott fafajok;
16.
tervezési egység: a Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett erdőterület
vagy a Közjóléti Engedélyezési Tervben a közjóléti létesítmény létrehozására tervezett az Evt. 13. §
(1) bekezdés a) pont aa)–ad), af ) alpontjai, c) pontja vagy d) pontja szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterület.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell
értelmezni.
4.

2. A támogatás jellege és tárgya
2. §		
A közjóléti célok megvalósítása érdekében 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető
az 1. és 2. melléklet szerinti közjóléti létesítmények kialakításához az alábbi besorolás szerint:
a)
erdei kirándulóhely kialakítása;
b)
erdei pihenőhely kialakítása;
c)
erdei tanösvény kialakítása;
d)
„A” típusú erdei kilátó építése (6–8 méter magasságú);
e)
„B” típusú erdei kilátó építése (8,01–11 méter magasságú);
f)
„C” típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú).

3. A támogatás mértéke
3. §

(1) Közjóléti létesítményenként legfeljebb a 3. mellékletben meghatározott mértékű eurónak megfelelő forintösszeg
adható támogatásként.
(2) A támogatás mértéke az 1. melléklet szerinti követelmények és a 4. mellékletben az egyes berendezési tárgyakra
meghatározott mértékek alapján számított eurónak megfelelő forintösszeg.
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4. A támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) Közjóléti létesítmény létrehozása kizárólag akkor támogatható, ha
a)
az az Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén, vagy az Evt. 13. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad),
af ) alpontjai, c) pontja vagy d) pontja szerinti, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületen valósul meg,
b)
vágásos üzemmódú erdőállomány területén megvalósuló tervezési egység esetében az erdőrészlet Adattár
szerinti vágásérettségi mutatója legalább 10 év, és
c)
a Közjóléti Engedélyezési Tervet az Evt. 5. § 7. pontja szerinti felsőfokú végzettségű erdészeti szakszemélyzet
készítette.
(2) Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy
földterület vonatkozásában
a)
a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett
erdőgazdálkodó,
b)
a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős engedélyező
határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és
c)
a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi
hatósághoz igazoltan benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet.
(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult az az erdőgazdálkodó, aki a kérelmezett területre vonatkozóan
a)
a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 3.1.2 kódszámú „Élőhelyvédelem, és – helyreállítás, élettelen
természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” pályázat, vagy
b)
a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP – 2007-3.2.1/A kódszámú „Élőhelyek és élettelen természeti
értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” pályázat támogatási konstrukció keretében
ugyanazon berendezés létesítésére már támogatást nyert.

5. A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások
5. §

(1) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdheti, de a támogatási határozat közléséig kizárólag
saját felelősségére végezheti a támogatási kérelemben szereplő közjóléti létesítmények megvalósítására vonatkozó
tevékenységet.
(2) Az ügyfél köteles
a)
a támogatási kérelemben szereplő létesítményt vagy létesítményeket a Közjóléti Engedélyezési Terv műszaki
tervdokumentációja szerint, de legalább az 1. és a 2. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően
megvalósítani, és
b)
a megvalósult létesítmény vagy létesítmények térítésmentes látogathatóságát és fenntartását létesítmény
elkészültétől vagy építésiengedély-köteles létesítmény esetén a használatba vételi engedély jogerőre
emelkedésétől kezdődően a fenntartási időszak végéig biztosítani.
(3) Ha ugyanazon tervezési egységen a 2. § szerinti közjóléti létesítmények közül több, együttesen kerül kivitelezésre,
az egyes létesítmények vonatkozásában az 1. mellékletben az adott létesítményre vonatkozólag felsorolt kötelező
közjóléti berendezések mindegyikét meg kell valósítani.
(4) A megvalósítás során a közjóléti létesítmények és közjóléti berendezések egymással való helyettesítése nem
engedélyezett.
(5) Amennyiben az erdei kirándulóhely vagy az erdei pihenőhely részét képező tűzrakóhely az Evt. Vhr. 3/E. §
(2) bekezdése vagy egyéb jogszabály alapján nem kerülhet kialakításra, a támogatás összege a tűzrakóhely
összegével kerül csökkentésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása
6. §

(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és
az MVH központi szerve által rendszeresített nyomtatványon, az erdészeti hatósághoz a 2013. évben október 1. és
november 29. között lehet benyújtani.
(2) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egy támogatási kérelemben a 2. §
a)–f ) pontjaiban szereplő közjóléti létesítmények közül több létesítményre is igényelhet támogatást.
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(3) Az ügyfél a támogatási kérelemben egy tervezési egységre több, a 2. § szerinti közjóléti létesítményre is igényelhet
támogatást.
(4) A létesítmények ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén a támogatási kérelemhez
csatolni kell az Evt. Vhr. 3/C. § f ) pontja szerinti közjóléti berendezések elhelyezkedését ábrázoló erdészeti
nyilvántartási térkép másolatát, amelyen az ugyanazon létesítményhez tartozó berendezéseket azonos, a többi
létesítménynél használt jelzéstől eltérő jelöléssel kell ellátni.
(5) Építésiengedély-köteles létesítmény esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell az illetékes építésügyi
hatósághoz igazoltan benyújtott építési engedély iránti kérelmet.
(6) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az ugyanazon erdészeti igazgatóság
illetékessége alá tartozó területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(7) A támogatási kérelem tekintetében – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével –
hiánypótlásnak nincs helye.

7. A támogatási kérelem elbírálása
7. §

(1) A támogatási kérelmek bírálatát az MVH az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
történő értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre
álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.
(2) Az irányító hatóság a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján közleményben teszi közzé azt a minimális
pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.
(3) A támogatási kérelmek elbírálása során az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti
adatait kell figyelembe venni.

8. Kifizetési kérelem benyújtása, támogatás folyósítása
8. §

(1) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, az egységes kérelem keretében elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerinti határidőben, legkésőbb
a 2015. évben lehet benyújtani.
(2) A kifizetési kérelem benyújtására létesítményenként is lehetőség van, kivéve az 5. § (3) bekezdés szerinti együttesen
megvalósult létesítményeket, amelyeket egy kifizetési kérelmen belül kell feltüntetni.
(3) A kifizetési kérelem mellékleteként be kell nyújtani a megvalósított létesítmények közjóléti nyilvántartásba vételét
tartalmazó erdészeti hatósági bizonyítvány másolatát.
(4) Építésiengedély-köteles beruházásoknál az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznie
kell az illetékes építési hatóság jogerős használatba vételi engedélyével, amelynek másolatát a kifizetési kérelem
mellékleteként kell benyújtani.
(5) A kifizetési kérelem tekintetében – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumok kivételével –
hiánypótlásnak nincs helye.
(6) A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a kérelem benyújtása szerinti év június 9-i állapota szerint történik.

9. A támogatás folyósítása
9. §

(1) A támogatás folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak szerint egy
összegben, forintban történik.
(2) A támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.
(3) A 2. § szerinti tevékenységek kapcsán az 1. és a 2. mellékletben nem szereplő, vagy a közjóléti létesítmények
követelményein felüli megvalósítás nem részesíthető támogatásban.

10. Ellenőrzés
10. §

(1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe külön
megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan
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(4)
(5)
(6)
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a)
adminisztratív ellenőrzést, és
b)
helyszíni ellenőrzést
foglal magában.
A helyszíni ellenőrzés során a 2. mellékletben szereplő berendezésekkel megvalósított létesítmények
a jogkövetkezmények megállapításához szükséges pontszámot kapnak az 1. melléklet B oszlopa alapján.
Arra a berendezésre nem adható pontszám, amely nem felel meg a 2. mellékletben meghatározott műszaki
tartalomnak.
A létesítmény teljes pontszámába az 1. melléklet szerinti berendezésekre vonatkozó pontszámok számíthatók be.
A kifizetési kérelmet benyújtó ügyfél a helyszíni ellenőrzés során köteles a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tervet
és a 8. § (4) bekezdés szerinti jogerős használatba vételi engedélyt eredeti példányban bemutatni.

11. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
11. §

(1) A kötelezettségvállalási időszak alatt, a kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél az erre rendszeresített és
az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kérelmezheti az MVH-nál a vállalt kötelezettségeinek átadását.
(2) Az ügyfél a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt
ruházhatja át.
(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt létesítmény vonatkozásában meg kell
felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak.
(4) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatási határozatban jóváhagyott létesítmény megvalósításától.
(5) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a kifizetési
kérelem benyújtása előtt kerül benyújtásra.
(6) Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik
jogerőssé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti adatoknak megfelelően
kell kitölteni.
(7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, amely az MVH és az átruházó között
a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre száll át.
(8) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati
példányát.
(9) Ha a kötelezettséget átvevő és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely ellenőrzés
megállapításai alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor
a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni.

12. Jogkövetkezmények
12. §

(1) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén alkalmazandó jogkövetkezmények a 6. melléklet szerint
kerülnek megállapításra.
(2) A kilátók esetében a járószint magasságának meg nem felelése esetén a mért magassághoz legközelebb eső
magasságú, alacsonyabb kilátó, mint létesítmény támogatási összegének 90%-át kell kifizetni.
(3) A (2) bekezdés teljesülése esetén nem kell alkalmazni a 6. melléklet 2–4. soraiban meghatározott
jogkövetkezményeket.
(4) A 6 métert el nem érő járószint magasságú kilátók kivitelezéséért támogatás nem fizethető.
(5) Ha egy adott tervezési egységen az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően több létesítmény együttesen
kerül megvalósításra, akkor a szankciószámítást létesítményenként kell elvégezni.
(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti, ugyanazon tervezési egységen történő együttes kivitelezése esetén, ha az ügyfél
nem látta el az Evt. Vhr. 3/C. § f ) pontja szerinti térképen a 6. § (3) bekezdésének megfelelő egyedi jelzéssel
az ugyanazon létesítményhez tartozó közjóléti berendezéseket és a jelölés hiánya kihat a támogatási jogosultság
megítélhetőségére, a két érintett létesítmény közül az alacsonyabb támogatási mértékű közjóléti létesítményre
támogatási összeg nem fizethető ki, támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott létesítményre korábban felvett
támogatást a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
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13. Záró rendelkezés
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 49. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		
		

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
A TÁMOGATHATÓ KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK KÖVETELMÉNYEI
A

B

1.

C

D

E

F

G

H

Erdei kirándulóhely

Erdei pihenőhely

Erdei tanösvény

„A” típusú erdei

„B” típusú erdei

„C” típusú erdei

kilátó

kilátó

kilátó

0,03–0,3 hektár

0,05–0,5 hektár

0,07–0,7 hektár

2.

Tervezési egység

3.

Berendezések

1–2 hektár

0,01–0,3 hektár

minimum

pontszáma

8 tájékoztató

pont/db

táblával ellátott,
legalább
1000 méter
hosszú tanösvény
nyomvonal

4.

Kötelező közjóléti berendezései és azok minimális mennyisége létesítményenként:

5.

erdei bútor

15

4 db

2 db

2 db

1 db

1 db

1 db

garnitúra
6.

pad

10

4 db

nem támogatott

2 db

nem támogatott

2 db

2 db

7.

védőház

100

1 db

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

8.

tájékoztató tábla

25

1 db

nem támogatott

8 db

1 db

1 db

1 db

9.

tűzrakóhely

15

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

2 db

0 db

1 db

[az 5. §

(5) bekez-

(5) bekez-

dése

dése

szerinti

szerinti

esetben]
10.

6–8 méter magas

0 db

[az 5. §

esetben]

300

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

nem támogatott

nem támogatott

350

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

nem támogatott

1 db

250

340

410

475

erdei kilátó
11.

8,01–11 méter
magas erdei kilátó

12.

11,01 m felett

400

Létesítményenként adható összpontszám:

nem támogatott
255

225

45

30
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2. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
AZ EGYES LÉTESÍTMÉNYTIPUSOKNÁL ALKALMAZOTT KÖZJÓLÉTI BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA
A

B

1.

erdei bútor garnitúra

Fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles asztalból
és két padból álló, helyhez rögzített közjóléti berendezés.

2.

pad

Fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles
ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített közjóléti berendezés.

3.

védőház

Fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült épület,
6–20 m2 közötti alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.

4.

tájékoztató tábla

Faoszlopra vagy felületkezelt favázra rögzített színes információs
felületű tábla, amelyen reklám célú tartalom nem lehet. Az információs
felület mérete 12 dm2 vagy annál nagyobb, időjárásnak ellenálló
kialakítású. Információs felületként a keret nélküli, információközlésre
alkalmas, UV védelemmel ellátott sík felszín értendő.

5.

tűzrakóhely

minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal,
beton alappal.

6.

erdei kilátó

Kizárólag fából, kizárólag kőből vagy ezen anyagokból vegyesen
alapozással és villámvédelemmel épített, olyan a környező fák
feletti akadálytalan ellátás lehetőségét biztosító, legalább 6 méter
padlómagasságú létesítmény, amelynek magasságán a kilátó és a
terepszint legmélyebben fekvő találkozási pontjától a legmagasabb
járószintig mért függőleges távolsága értendő, amelyet méterben,
2 tizedes jegy pontosságú értékre kell kerekíteni.

3. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI MÉRTÉKE
A
1.

Közjóléti létesítmény

B
Maximális támogatás mértéke
(euró/létesítmény)

2.

Erdei kirándulóhely

8 347

3.

Erdei kirándulóhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben

7 155

4.

Erdei pihenőhely

1 356

5.

Erdei pihenőhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben

6.

Erdei tanösvény

13 600

7.

„A” típusú erdei kilátó

19 800

8.

„B” típusú erdei kilátó

44 395

9.

„C” típusú erdei kilátó

81 575

760
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4. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
KÖZJÓLÉTI BERENDEZÉSEK TÁMOGATÁSI MÉRTÉKE

1.

A

B

Közjóléti berendezés

Támogatás mértéke

2.

Erdei bútor garnitúra

3.

„A” típusú erdei kilátó (6–8 m magasságú)

17 845 euró/db

380 euró/db

4.

„B” típusú erdei kilátó (8,01–11 m magasságú)

42 200 euró/db

5.

„C” típusú kilátó (11 m feletti magasságú)

79 000 euró/db

6.

Pad

7.

Védőház

179 euró/m2

8.

Tájékoztató tábla – 12–100 dm2 információs felületű

10 euró/dm2

9.

Tájékoztató tábla – 100 dm2-t meghaladó, de legfeljebb – 225 dm2
információs felületű

7 euró/dm2

10.

Tűzrakóhely

596 euró/db

120 euró/db

5. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELMEK RÉSZLETES PONTOZÁSI RENDSZERE
A

B

1.

C

Értékelési szempont megnevezése

D
Pontszám

2.

Szakmai szempontok

3.

Erdei kirándulóhely kialakítása

20

4.

Erdei pihenőhely kialakítása

10

5.

Erdei tanösvény kialakítása

15

6.

„A” típusú erdei kilátó építése

10

7.

„B” típusú erdei kilátó építése

10

8.

„C” típusú erdei kilátó építése

10

9.

Az erdőrészlet belterületen helyezkedik el

10

10.

Az erdőrészlet elsődleges
rendeltetése

Közjóléti vagy az erdő elsődleges rendeltetése
természetvédelmi és további rendeltetési közjóléti

5

Védelmi

3

11.
12.
13.

A faállomány
70% felett őshonos fafajokból álló állomány
őshonosságának vizsgálata. 50% felett, de legfeljebb70%-ban őshonos fafajokból álló
állomány

14.
15.

Elegyességének vizsgálata

16.

2

Az elegyesség mértéke
20% felett, de legfeljebb 30%

5

Az elegyesség mértéke
10–20 %

3

Védett vagy NATURA 2000 terület

18.

Jellegében hasonló
közjóléti létesítmények
súlyponti távolsága

19.
21.

5

30–50%-ban őshonos fafajokból álló állomány

17.

20.

7

20 km-nél távolabb

5
8

10–20 km között

6

5–10 km között

4

5 km-en belül

2
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22.

Szakmai szempontok összesen (1 létesítmény esetén számított maximális pontszám):

23.

Horizontális szempontok

24.

Elmaradott és
munkanélküliséggel sújtott
terület [311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet, 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet
alapján]

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott település községhatárában tervezett
erdőrészlet

8

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű település községhatárában
elhelyezkedő erdőrészlet

8

Térségi fenntarthatóság
vizsgálata (helybenlakás)

A terület a lakhely, illetve székhely szerinti
községhatárban található

6

A terület a lakhely, illetve székhely szerinti településsel
szomszédos községhatárban található

3

25.

26.
27.
28.
29.

A megvalósítás helye
szerint az egy főre jutó
erdőterület

Megye

60 pont

Erdő hektár/fő

Baranya

0,285

3

Bács-Kiskun

0,322

3

31.

Békés

0,069

5

32.

Borsod-Abaúj-Zemplén

0,285

3

33.

Csongrád

0,085

5

34.

Fejér

0,145

5

35.

Győr-Moson-Sopron

0,215

4

36.

Hajdú-Bihar

0,127

5

37.

Heves

0,272

3

38.

Jász-Nagykun-Szolnok

0,082

5

39.

Komárom-Esztergom

0,206

4

40.

Nógrád

0,456

1

41.

Pest (Budapest)

0,151

5

42.

Somogy

0,552

1

43.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

0,204

4

44.

Tolna

0,279

3

45.

Vas

0,367

2

46.

Veszprém

0,406

2

Zala

0,411

2

30.

47.
48.

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (2000. évi CXII. törvény
alapján)

5

49.

Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet [1117/2003
(XI. 28.) Korm. határozat alapján]

5

50.

Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény alapján)

5

2 km-en belül

8

51.
52.
53.

Kiemelt területen tervezett
beruházás

A legközelebbi település
határától számított
távolsága

2–5 km között

5

5 km-en kívül

3

54.

Horizontális szempontok összesen (1 létesítmény esetén számított maximális
pontszám):

40 pont

55.

Összesen:

100 pont

Ha a létesítmény eltérő pontértékű területeket érint, a magasabb pontértéket kell figyelembe venni.
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6. melléklet a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
AZ EGYES ELÕÍRÁSOKNAK VALÓ MEG NEM FELELÉS ESETÉN, A MEG NEM FELELÉS SÚLYOSSÁGÁNAK, MÉRTÉKÉNEK,
VALAMINT FOLYTONOSSÁGÁNAK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1.

A

B

C

D

E

F

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb

Szabályszegés leírása

Súlyosság (be

Mérték (kiterjedés)

Szankció

előírás

nem tartott előírás

meghatározása

célkitűzése)

2.

5. § (2) bekezdés

Az ügyfél köteles

Az 1. mellékletben

3–10% közötti

kicsi

3.

a) pont

a támogatási

feltüntetett, adott

10% felett, de

közepes

E-30%

kérelemben szereplő

létesítményre

legfeljebb 15%

létesítményt vagy

vonatkozó

létesítményeket

összpontszámtól

nagy

E-Kizár

a Közjóléti

való eltérés

4.

15% feletti

létesítmény szintű

E-10%

Engedélyezési
Terv műszaki
tervdokumentációja
szerint, de legalább
az 1. és a 2.
mellékletben foglalt
követelményeknek
megfelelően
megvalósítani.
5.

5. § (2) bekezdés

Az ügyfél köteles

Az adott

b) pont

a megvalósult

létesítmény

létesítmény vagy

térítésmentes

létesítmények

látogathatósága

térítésmentes

nem volt

látogathatóságát

biztosított.

nagy

létesítmény szintű

E-Kizár

létesítmény

E-10%

és fenntartását
a létesítmény
elkészültétől vagy
építésiengedélyköteles létesítmény
esetén a
használatba vételi
engedély jogerőre
emelkedésétől
kezdődően a
fenntartási időszak
végéig biztosítani
6.

5. § (3) bekezdés

Ha ugyanazon

A létesítmények

tervezési egységen a

ugyanazon

2. § szerinti közjóléti

tervezési egységen

létesítmények közül

történő együttes

több, együttesen

kivitelezés esetén

kerül kivitelezésre, az

nem került

egyes létesítmények

megvalósításra

vonatkozásában az

az egyes

1. mellékletben az

létesítmények

adott létesítményre

vonatkozásában az

vonatkozólag

1. mellékletben az

felsorolt kötelező

adott létesítményre

közjóléti

vonatkozólag

berendezések

felsorolt kötelező

mindegyikét meg kell

közjóléti

valósítani.

berendezések
mindegyike.

3-10% közötti

kicsi

10,1–15% közötti

közepes

E-30%

15% feletti

nagy

E-Kizár
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7.

5. § (4) bekezdés

A megvalósítás

Az ügyfél az

során a közjóléti

engedélyezett

létesítmények

megvalósítás során

és közjóléti

berendezéseket,

berendezések

létesítményeket

egymással való

cserélt fel,

helyettesítése nem

helyettesített

engedélyezett.

egymással.

nagy

létesítmény szintű

E-Kizár

Jelmagyarázat:
E-10%: Az adott létesítményre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. A felvett támogatást a
jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
E-30%: Az adott létesítményre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A felvett támogatást a
jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
E-Kizár: Az adott létesítmény támogatási jogosultsága megszűnik. A felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

A vidékfejlesztési miniszter 67/2013. (VII. 29.) VM rendelete
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
árajánlattevő: olyan természetes, vagy jogi személy, amelynek tevékenységi köre kiterjed hűtőtérrel
rendelkező tehergépjármű forgalmazására;
2.
beruházás megvalósítása: gép, technológiai berendezés beszerzése esetén, annak üzembe helyezése;
hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén annak forgalomba helyezése;
3.
de minimis támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet)
szerinti támogatás;
4.
elszámolható költség: gép, technológiai berendezés, illetve hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű számlán
szereplő általános forgalmi adóval nem terhelt vételára, amely nem tartalmazza a szállítási költséget,
üzembe-, forgalomba helyezés költséget;
5.
gép, technológiai berendezés: olyan első üzembe helyezésű, a sertéshús feldolgozói iparban használt
berendezés
a)
amely szerepel a gépkatalógusban, és beletartozik az intézkedés vonatkozásában támogathatónak
minősített gépcsoportba,
b)
amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi,
garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és
c)
amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el;
6.
gépkatalógus: a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM), és a VM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet közreműködésével készült, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által közzétett a gépek műszaki és technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely tartalmazza
a referenciaárakat is;
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7.

8.

9.
10.
11.

hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű: olyan első forgalomba helyezésű, hűtő, vagy fagyasztóval felszerelt,
beépített erőgéppel hajtott gépjármű,
a)
amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja,
b)
amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi,
garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és
c)
amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el;
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti
vállalkozás;
referenciaár: a gépkatalógusban szereplő ár;
üzembe helyezés: a gépekről és a 95/16 EK irányelv módosításáról szóló 2006. május 17-i 2006/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk k) pontjának megfelelő üzembe helyezés;
üzemeltetési hely: a gép, technológiai berendezés üzemeltetési, vagy hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű
tárolási helye, amelyet az MVH-hoz bejelentettek.

2. A támogatás célja, jellege, mértéke
2. §

(1) A támogatás célja a sertéshús feldolgozás helyzetének javítása, a jó minőségű magyar hústermékek fogyasztó
részére korszerű úton történő eljuttatásának elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatás nyújtható azon
mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: ügyfél) részére, amely
a)
tevékenységei között szerepel a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere
(a továbbiakban: TEÁOR) alapján:
aa)
a (4) bekezdés a) és b) pont szerinti igénylés esetén a TEÁOR’08 01.46 Sertéstenyésztés vagy
TEÁOR’08 01.50 Vegyes gazdálkodás; és TEÁOR‘08.10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy
TEÁOR’08.10.13 Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység;
ab)
a (4) bekezdés c) pont szerinti igénylés esetén a TEÁOR‘08.10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy
TEÁOR’08.10.13 Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység;
b)
feldolgozói tevékenysége során a KN0203 vagy a KN1601 vagy a KN1602 főcsoportba tartozó terméket állít
elő, és a termékek hústartalma 50%-ot meghaladó sertéshús tartalommal rendelkezik, és
c)
a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan a vidékfejlesztési miniszter által
– a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján – elismert sertéstenyésztést és
húsfeldolgozást, illetve húskészítménygyártást végző termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet,
tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik.
(3) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe
a)
az 1. mellékletben meghatározott gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,
b)
a 2. mellékletben meghatározott hűtő-, légtér szabályozó, hő visszanyerő gép, technológiai berendezés
beszerzéséhez,
c)
a 3. mellékletben meghatározott feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító
megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, illetve
d)
a feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez.
(4) A támogatás összege az összes elszámolható költség legfeljebb
a)
75%-a, amennyiben az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által
kiállított hatósági bizonyítvány alapján 2012. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt,
bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
b)
60%-a, amennyiben az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány alapján 2012. évben legfeljebb
50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül
számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
c)
40%-a, amennyiben az ügyfél számlával igazoltan 2012. évben 100%-ban vásárolt sertéshúst dolgozott fel,
amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.
(5) A támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad általános de minimis keretének
megfelelő forintösszeget.
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(6) Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 5 millió forint. Nem igényelhető támogatás olyan gép,
technológiai berendezés beszerzésére, amelynek számlán szereplő tételenkénti, általános forgalmi adóval nem
terhelt vételára nem éri el a kettőszázezer forintot.
(7) A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés beszerzése esetén – a beszerzés költségétől
függetlenül – a támogatás alapja a gépkatalógusban szereplő referenciaár.
(8) A gépkatalógusban nem szereplő hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek beszerzése árajánlat alapján történik.
(9) Az árajánlatnak legalább tartalmaznia kell az árajánlattevő, valamint az árajánlatot kérő adatait (amelynek
azonosnak kell lennie az ügyfél adataival), az e rendelet szerinti hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre vonatkozó
adatokat, valamint az árajánlat érvényességét, amely legalább a támogatási kérelem benyújtását követő hatodik
hónap végéig érvényes.
(10) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján
érvényes az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

3. A támogatás forrása
3. §

(1) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatfelhasználási keretszámlája, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.
(2) A 2013. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 400 millió forint.
(3) A forráskimerülésről az MVH tájékoztatása alapján a vidékfejlesztési miniszter közleményt ad ki.

4. A támogatás igénybevételének feltétele
4. §		
Támogatási kérelmet nyújthat be az ügyfél, amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta,
b)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
ba)
nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy
bb)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
c)
nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
5. §		
Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe
a)
a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye
kizárólag Magyarország területén van;
b)
a gép, technológiai berendezés, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű a beszerzéssel az ügyfél 100%-os
tulajdonába kerül;
c)
a gép, technológiai berendezés igazolt üzembe helyezése, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű
forgalomba helyezése legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig megtörtént.

5. A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása
6. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH részére, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell
2013. augusztus 15. és 2013. szeptember 15. között benyújtani. Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő
gép, technológiai berendezésre lehet benyújtani.
(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép, technológiai berendezés üzembe helyezésének pontos helyét,
hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén tárolási helyét.
(4) Az ügyfélnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy
a)
nincs adók módjára behajtandó köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
c)
nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
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d)

a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben igénybe vett,
az általános de minimis rendelet szerinti de minimis támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatást
nyújtó szervről, a támogatási döntés vagy szerződés számáról, továbbá arról, hogy a támogatási kérelem
benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben a vállalkozás nem
használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200 000 euró összegű keretét.

7. §

(1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a)
a gépkatalógusban nem szereplő, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén az árajánlatot,
b)
a 2. § (2) bekezdés c) pontban meghatározott szervezet által a támogatási kérelem benyújtása évére
vonatkozóan kiállított tagsági igazolást, amely tartalmazza a kiállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az érintett termékpályán, nyitott tagsággal működő szervezet,
c)
az ügyfél nyilatkozatát a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott KN kód besorolású termékek
vonatkozásában a 2012. évi termelési mennyiségéről és a termékek sertéshústartalmáról,
d)
a 2. § (4) bekezdés a) pontban meghatározott, a NÉBIH által kiállított hatósági igazolást, amely tartalmazza,
hogy a 2012. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb
szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést vásárolt,
e)
a 2. § (4) bekezdés b) pontban meghatározott, a NÉBIH által kiállított hatósági igazolást, amely tartalmazza,
hogy a 2012. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb
szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést vásárolt,
f)
a 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy nem végez vagy végeztet
sertéstenyésztést, nincs saját előállítású sertésállománya és nem végez vágási tevékenységet, valamint
arról, hogy a 2012. évben vásárolt és feldolgozott sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203
termékcsoportba tartozik.
(2) A NÉBIH az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti hatósági igazolást az ügyfél kérésére, az általa benyújtott szerződések,
nyilatkozatok alapján állítja ki.

8. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket a 2. § (4) bekezdés a), b), c) pontjai szerinti csoportonkénti sorrendben bírálja el,
a csoporton belüli sorrendet a benyújtás dátuma határozza meg.
(2) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek sorrendjét a kérelmekben
szereplő támogatási összeg növekvő sorrendje határozza meg.
(3) Az MVH a hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmet, illetve az általános de minimis rendelet szerinti
egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.

9. §

(1) Az ügyfél a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzését – a 11. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtását
követően kezdheti meg.
(2) A támogatási kérelemben szereplő gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a támogatási kérelem
módosítására egy alkalommal, a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg van lehetősége.
(3) Kizárólag a támogatási döntésben szereplő géppel, technológiai berendezéssel egyenértékű gép, technológiai
berendezés beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet,
technológiai berendezést, amely:
a)
szerepel legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos
gépkatalógusban,
b)
beletartozik az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoportba, és
c)
a támogatási döntésben szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik.
(4) A támogatás összege a módosítást követően sem haladhatja meg a módosított gépre, technológiai berendezésre
a támogatási döntésben jóváhagyott elszámolható költségek és a jelen rendeletben rögzített mérték alapján
meghatározott támogatási összeget.

6. A támogatás kifizetése
10. §		
Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően, de
legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül kell az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az MVH részére benyújtania.
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(1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a)
az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 13. § (1) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettséget;
b)
az elszámolási költséget igazoló, az ügyfél nevére kiállított számla másolatát;
c)
a vételár kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
d)
amennyiben a beszerzéshez hitelszerződés kapcsolódik, úgy annak másolatát;
e)
a tárgyi eszköz nyilvántartásba történő bevezetését igazoló számviteli kimutatás másolatát;
f)
a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontokban meghatározott gép, technológiai berendezés vásárlása esetén
fa)
a gyártási időpontot igazoló dokumentum másolatát,
fb)
a jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat másolatát, és
fc)
az üzembe helyezési jegyzőkönyv, továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát;
g)
a 2. § (3) bekezdés d) pontban meghatározott hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlása esetén
ga)
az adásvételi szerződés másolatát,
gb)
az ügyfél nevére kiállított forgalmi engedély és törzskönyv másolatát;
h)
az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal
rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy
szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.
(2) A számla kiállításának időpontja, az adásvételi szerződés, hitelszerződés kelte nem lehet korábbi a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjánál.
(3) A számlának tartalmaznia kell a gép, technológiai berendezés pontos megnevezését, típusát, továbbá a számla
eredeti példányára rá kell vezetni a gép, technológiai berendezés, illetve a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű
KN kódját, egyedi azonosítóját, gyártási évét, az ügyfél Törvény szerinti ügyfél-azonosítóját.
(4) Kizárólag készpénzzel vagy banki átutalással a kifizetési kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített költségek
számolhatók el. Lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának
alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.
(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történő átszámítás átváltási árfolyama a kifizetési
kérelem benyújtás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam.
(6) A számla nem képezheti támogatás alapját, ha korábban más támogatáshoz már – részben vagy
egészben – elszámolták.
(7) A beruházás megvalósítása az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirattal vagy
magánokirattal, továbbá a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett
számviteli bizonylattal igazolható.

12. §		
Az MVH a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési döntés meghozatalát követő 30 napon
belül folyósítja az ügyfél részére.

7. Üzemeltetési kötelezettség
13. §

(1) Az ügyfél köteles a támogatással beszerzett gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező
tehergépjárművet a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig, de legfeljebb
az amortizációs időszak végéig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával
használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).
(2) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező
tehergépjármű nem adható bérbe, nem idegeníthető el, de jótállás alapján felmerülő csere, lopás,
működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon MVH-hoz történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat
mellékelve – saját forrás terhére – a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai esetében a hatályos gépkatalógusban szereplő –
azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező gépre, technológiai berendezésre, illetve
hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre kell lecserélni. A csere esetén az üzemen kívül helyezés és az új gép,
technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű üzembe helyezése közt eltelt idővel
meghosszabbodik az 5 éves üzemeltetési kötelezettség ideje.
(3) A cserét annak megvalósítását követő 5 napon belül be kell jelenteni, az MVH által rendszeresített és honlapján
közzétett nyomtatványon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a)
az ügyfél-azonosítóját,
b)
a támogatási döntés iratazonosítóját,
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c)
d)

az üzemeltetési, tárolási helyét,
a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés
da)
számlájának sorszámát,
db)
gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti gépekre, technológiai
berendezésekre nyújtott támogatások esetében,
dc)
gyári számát, egyedi azonosítóját és a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű rendszámát,
e)
a pótlás idejét,
f)
a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés üzemen kívül helyezésének időpontját,
g)
a csere okát, indoklását,
h)
a cseregép, technológiai berendezés:
ha)
számlájának sorszámát,
hb)
gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti gépekre, technológiai
berendezésekre nyújtott támogatások esetében gyári számát, egyedi azonosítóját, és a hűtőtérrel
rendelkező tehergépjármű rendszámát.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumok másolatát:
a)
hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén adásvételi szerződés, és amennyiben a beszerzéshez hitel
kapcsolódik, úgy a hitelszerződés,
b)
az új gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,
c)
az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához
kapcsolódóan a kapcsolódó számla és a kifizetését igazoló bizonylat,
d)
az új gép, technológiai berendezés jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirat,
e)
az új gép, technológiai berendezés üzembe-helyezési jegyzőkönyve,
f)
jótállás alapján történő csere esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített
dokumentum,
g)
lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv,
h)
működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy
selejtezési jegyzőkönyv,
i)
az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal
rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy
szakfordítói vagy tolmácsigazolványa.
(5) Csere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges
a)
az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását kizárólag
a jótállás alapján történő csere, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését
követően, az ügyfél nevére kiállított számla igazolhatja, amely kiállításának időpontja nem lehet korábbi
a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételének dátumánál;
b)
kizárólag a gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű pótlásának
időpontjáig 100%-ban kiegyenlített költségek fogadhatók el a csere igazolására, lízing konstrukcióval érintett
számlák nem szolgálhatnak a csere-elszámolás alapjául;
c)
az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását igazoló számlán
fel kell tüntetni a 11. § (3) bekezdése szerinti adatokat;
d)
az ügyfélnek rendelkeznie kell az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező
tehergépjármű vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének időpontjában kezdődő jótállási jogának
érvényesítéséhez szükséges okirattal;
e)
az új gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási
helye Magyarország területe.
14. §

(1) Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének, a hűtőtérrel
rendelkező tehergépjármű tárolási helyének megváltoztatása az MVH által rendszeresített nyomtatványon történő
bejelentést követően valósítható meg.
(2) Az üzemeltetési hely változtatásának bejelentőlapját az MVH részére kell benyújtani, legalább 10 nappal a gép,
technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt, az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon az ügyfél megadja:
a)
az ügyfél-azonosítóját,
b)
a támogatási döntés iratazonosítóját,
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c)

d)
e)

az átszállítani kívánt gép, technológiai berendezés,
ca)
megnevezését,
cb)
gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti gép, technológiai
berendezés esetében,
cc)
gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
cd)
új üzemeltetési helyét,
az üzemeltetési hely változtatásának indoklását,
az üzemeltetési hely változtatásának tervezett időpontját.

15. §		
Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés bejelentésének elmulasztása esetén az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. Nyilvántartás, ellenőrzés
16. §

(1) E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.
(2) Az MVH a rendeletben foglaltak betartását a támogatási kérelem benyújtásától az üzemeltetési kötelezettség
fennállásáig ellenőrzi, emellett az ügyfelek legalább 5%-ánál a helyszínen is ellenőrzi.

9. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
18. §		
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 végrehajtását szolgálja.
		Dr. Fazekas Sándor s. k.,
		

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
A gépkatalógusban szereplő gépek:

Főcsoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1410

1430

1490

2030

2040

2090

2120

2410

2490

2. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
A gépkatalógusban szereplő berendezések:

Főcsoport

A

B

2060

2061

3. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
A gépkatalógusban szereplő berendezések:

Főcsoport

A

B

C

D

6213

6221

6222

6224
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A vidékfejlesztési miniszter 68/2013. (VII. 29.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R1.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló
terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben
nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik
olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év
első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család
tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti
intézkedésre.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás
helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.”
(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelem benyújtása során a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások,
valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 65/2011/EU
bizottsági rendelet) 8. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell.”
(3) Az R1. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfélnek az ellenőrzés során]
„a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak,”
(4) Az R1. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget az 5/A. §-ban foglalt előírásoknak,
akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult és a már igénybe vett támogatást
a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.”
(5) Az R1. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013.
(VII. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 5/A. § (1) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését, a 8. § (1) bekezdését, a 9. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését,
a 10. § (1) bekezdését, (1a) bekezdését, továbbá (3) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) 5/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”
(6) Az R1.
a)
8. § (1) bekezdésében szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikkében” szövegrész helyébe
a „65/2011/EU bizottsági rendelet 9. cikkében”,
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b)

9. § (3) bekezdésében szereplő „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a gazdálkodás helye szerint
illetékes területi hivatala által” szövegrész helyébe a „a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága által”,
c)
10. § (1) bekezdésben szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (3) bekezdésben” szövegrész
helyébe a „65/2011/EU bizottsági rendelet 18. cikk (3) bekezdésben”,
d)
10. § (3) bekezdésében szereplő „1975/2006/EK bizottsági rendelet 23–24. cikkének” szövegrész helyébe
a „65/2011/EU bizottsági rendelet 19. cikk (2)–(3) bekezdésének és a 21–22. cikkének”
szöveg lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első
kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”
(2) Az R2. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.)
VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését a 2009. november 15–2009. december 15. közötti támogatási
kérelem benyújtási időszakban benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyekben
kell alkalmazni.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása
3. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R3.) „A támogatás igénybevételének feltételei” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló
terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepelni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben
nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik
olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év
első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre az (1) bekezdés szerinti feltételt olyan, az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család
tagja teljesíti, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet az e rendelet szerinti
intézkedésre.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel meglétének ellenőrzése során a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, illetve a gazdálkodás
helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok alapján jár el.”
(2) Az R3. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfélnek az ellenőrzés során]
„a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában megfelel a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak,”
(3) Az R3. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az ügyfél valamely bejelentett területe vonatkozásában nem tesz eleget a 6/A. §-ban foglalt előírásoknak,
akkor az adott évben az érintett területre igényelt támogatásra nem jogosult, és a már igénybe vett támogatást
a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.”
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(4) Az R3. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013.
(VII. 29.) VM rendelet] megállapított
a) 6/A. § (1) bekezdését, a 9. § (2) bekezdés a) pontját és 10. § (6) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) 6/A. § (2) bekezdését a 2013-ban indult, valamint az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
4. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) „Záró rendelkezések” alcíme
a következő 10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013.
(VII. 29.) VM rendelet] által hatályon kívül helyezett 3. § (5) bekezdés b) pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet
hatálybalépésekor már benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.”
(2) Az R4. 7. § (1) bekezdésében a „2013. évben” szövegész helyébe a „2013. és 2014. évben” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R4. 3. § (5) bekezdés b) pontja.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
5. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első
kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”
(2) Az R5. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A második kifizetési kérelemhez kell mellékelni a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és
3. célterületek) – amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra – a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén a jogerős vízjogi létesítési engedély hiteles
másolatát.”
(3) Az R5. a következő 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013.
(VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését a 2011. szeptember 15–2011. október 14. közötti támogatási
kérelem benyújtási időszakban benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyekben
kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet]
megállapított 9. § (2a) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.”
(4) Hatályát veszti az R5. 9. § (2) bekezdés a) pontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
6. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) 5. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
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(2)

(3)

(4)

(5)
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„(6) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben
nyújtható, ha
a) az ügyfél igazolja, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg és rendelkezik
olyan földhasználati jogosultságot igazoló szerződéssel, amelynek kezdő időpontja nem későbbi azon gazdálkodási
év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig legalább ugyanazon gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál
későbbi időpont, amelyre az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, vagy
b) az ügyfél családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást,
ba) amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
bb) amelyre vonatkozóan az adott családi gazdaság olyan tagja teljesíti az (1) bekezdés szerinti feltételt, aki az adott
terület vonatkozásában nem vesz részt az e rendelet szerinti intézkedésben.”
Az R6. 45. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az évente történő ellenőrzéseket:]
„c) az 5. § (6) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti feltétel vonatkozásában az MVH végzi, amely során a NÉBIH,
illetve a gazdálkodás helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által szolgáltatott adatok
alapján jár el.”
Az R6. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 5. § (6) bekezdés szerinti esetben a földhasználónak az ellenőrzés során igazolnia kell, hogy jogosult
a földterület használatára.”
Az R6. a következő 81/E. §-sal egészül ki:
„81/E. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet által megállapított 5. §
(6) bekezdését, 45. § (1) bekezdés c) pontját és 46. § (5) bekezdését a 2013. évi vagy azt követő évben benyújtott
kifizetési kérelmek alapján folyamatban lévő eljárásokban és ezen eljárásokban érintett ügyfelek folyamatban levő
ügyeiben kell alkalmazni.”
Hatályát veszti az R6. 82–85. §-a.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása
7. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § 16. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„16. lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelkező terület, ahol a fák kivágása után a záródáshiányt
mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a külön jogszabályban meghatározottak szerint az erdősítés
befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,”
(2) Az R7. 16. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A célprogram előírásai:]
„a) az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során egész hektáronként legalább 1 lék nyitását
vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,”
(3) Az R. 16. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezéslép:
[A célprogram előírásai:]
„i) a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem
lehet kevesebb, mint 40 méter,”
(4) Az R7. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogosultság feltétele az erdőterv határozatban előírt gyérítés, készletgondozó használat, szálalás,
egészségügyi termelés vagy – a tarvágást és az egyéb termelést kivéve – véghasználati fakitermelés.”
(5) Az R7. 25. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A célprogram előírásai:]
„e) csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy
engedélyezett.”
(6) Az R7. „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27/C. §-sal egészül ki:
„27/C. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel megállapított 2. § 16. pontját,
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5. § (1) bekezdés c) pontját, 16. § (3) bekezdés a) és i) pontjait, 25. § (1) bekezdését, 25. § (2) bekezdés e) pontját,
és a 9. melléklet 1. táblázat 154. sorát a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is
alkalmazni kell.”
(7) Az R7. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy azt az adott erdőrészletre vonatkozóan” szövegrész helyébe a „vagy
a 3. § a)–h) pont szerinti célprogram esetében, az erdőterv határozatot az adott erdőrészletre vonatkozóan” szöveg
lép.
(8) Az R7. 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása
8. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a
a) 2013. évben július 2. és július 31.
b) 2014. évben július 2. és július 31.
között lehet benyújtani.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet „Kifizetési kérelem” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első
kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez
a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet
módosítása
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet „Kifizetési kérelem” alcíme a következő
9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első
kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása
11. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R11.)
1. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„9. erdőtelepítési kivitelezési terv: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdése szerinti terv.”
(2) Az R11. 3. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki
a) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy
jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel, vagy
b) az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv kiadását a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
kérelmezte az erdészeti hatóságtól.”
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(3) Az R11. 4. § (6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(6) Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan
jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység
az erdő állapotát megváltoztatta.”
(4) Az R11. a következő 13 §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.)
VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdés 2. és 9. pontját, a 3. § (1) bekezdését, valamint a 4. § (6) bekezdését
a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”
(5) Az R11. 1. § (1) bekezdés 2. pontjában az „Evt 113. § (17) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Evt. 113. § (13),
valamint (17) bekezdésében” szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez
a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet
módosítása
12. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § -a a következő (1) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első
kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.”
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		
		

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelethez
Az R7. 9. melléklet 1. táblázata a következő 154. sorral egészül ki:
„
154.

25. §

Csak olyan fakitermelés

Az anyagmozgatást megelőző

(2) bekezdés

hajtható végre, amelyre

fakitermelés nem került

e) pont

vonatkozó bejelentést

bejelentésre, vagy azt

az erdészeti hatóság tudomásul

az erdészeti hatóság nem

vett vagy engedélyezett.

vette tudomásul vagy nem

súlyos

erdőrészlet

maradandó

E-Kizár

szintű

engedélyezte.

”
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A vidékfejlesztési miniszter 69/2013. (VII. 29.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató
programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
általános csekély összegű (de minimis) támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános
„de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás;
2.
Bemutató Üzem: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott
intézkedések irányító hatósága (a továbbiakban: IH) által Bemutató Üzemként elismert és nyilvántartásba
vett, bemutató üzemi programot szolgáltató szervezet;
3.
bemutató üzemi program: a Bemutató Üzem által a saját üzemi területén, egy naptári napon belül
megvalósított, gyakorlati bemutató, tájékoztató és konzultációs rendezvény, amelyen mezőgazdasági
termelők és erdőgazdálkodók vehetnek részt, és amelynek tárgya innovatív fajták, technológiák,
környezetvédelmi, állatjóléti, gazdaságirányítási, szervezési, vagy marketing megoldások bemutatása;
4.
erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, akit, vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett;
5.
kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglalt szabályok szerint;
6.
mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki vagy amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja
alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó
tevékenységet folytat, vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkezik;
7.
projektterv: a Bemutató Üzem által a naptári év első vagy második félévére vonatkozóan készített terv, amely
tartalmazza az adott időszak folyamán megvalósításra tervezett bemutató üzemi programok időpontjait
(legalább a hónap megjelölésével), témáit, valamint költségtervét.
(2) E rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 17. §
(2) és (4) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés
e)–f ) pontjában, a 31. §-ában, valamint 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

2. A támogatás jellege
2. §		
E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a bemutató üzemi programok megvalósításához.

3. A Bemutató Üzem cím elnyerésének feltételei
3. §

(1) A Bemutató Üzemként történő elismerésről – a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(a továbbiakban: NAKVI) közreműködésével lebonyolított pályázat alapján – az IH hoz döntést. A Bemutató Üzem
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címre az a (3) bekezdés szerinti szervezet jogosult, amely részére e rendelet hatálybalépését követően, az IH által
közleményben közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján, az IH a Bemutató Üzem címet odaítélte.
Az IH a bemutató üzemi programok iránt jelentkező igénytől függően több alkalommal is meghirdetheti
a Bemutató Üzem cím elnyerésére irányuló pályázatot.
Bemutató Üzem címre jogosult
a)
e rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú
gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas
vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet,
szociális szövetkezet,
b)
legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy
c)
legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság.
A Bemutató Üzem címre való jogosultság további feltétele a bemutató üzemi program megvalósítására való
alkalmasság a következő szakterületek közül legalább egyre vonatkozóan:
a)
növénytermesztés,
b)
kertészet,
c)
integrált növény- és talajvédelem,
d)
öntözés, vízgazdálkodás,
e)
állattenyésztés,
f)
állategészségügy,
g)
állatjólét,
h)
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gépesítés,
i)
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológia,
j)
megújuló energia,
k)
fenntartható gazdálkodás,
l)
környezetvédelem,
m)
ökológiai gazdálkodás,
n)
induló fiatalok gazdálkodása,
o)
kereskedelmi forgalmazás céljából történő élelmiszer-előállítás,
p)
a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-előállítás,
q)
erdőgazdálkodás,
r)
vadgazdálkodás,
s)
lovasturizmus.
A Bemutató Üzem cím odaítélésének bírálati szempontjai:
a)
a (4) bekezdés szerinti szakterületeken a bemutató üzemi programok minél egyenletesebb országos
lefedettségének a biztosítása;
b)
a bemutatás tárgyának:
ba)
stratégiai jelentősége az adott tájegységben,
bb)
gazdasági versenyképesség növelő hatása,
bc)
környezetkímélő hatása,
bd)
innovatív jellegének mértéke;
c)
a bemutató üzemi program lebonyolításához olyan szaktanácsadó közreműködésének biztosítása legalább
a program teljes időtartama alatt, aki a szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.)
FVM rendelet alapján a bemutató tárgya szerinti szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik.
Nem jogosult Bemutató Üzem címre az a személy vagy szervezet,
a)
aki, vagy amely mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos termékeket gyárt,
forgalmaz, vagy az ilyen termékekkel ügynöki tevékenységet folytat;
b)
akit, vagy amelyet jogerős határozatban az EMVA társfinanszírozásával nyújtott támogatásnak
az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerinti visszafizetésére köteleztek;
c)
akinek, vagy amelynek az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtását megelőző
ca)
gazdasági évben a saját bevételei nem érik el az összes bevétel 20%-át, vagy
cb)
két gazdasági évben az adózás előtti eredménye 0 vagy negatív; vagy
d)
akinek, vagy amelynek a bemutató tárgyát képező üzeme, üzemrésze, technológiája nem felel meg
a kölcsönös megfeleltetés előírásainak, és a munkabiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
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(7) A vetőmag és a szaporítóanyag a (6) bekezdés a) pontja alkalmazásában nem minősül mezőgazdasági vagy
erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos terméknek.
(8) A Bemutató Üzem címet az IH visszavonja
a)
a Bemutató Üzem írásbeli kérelmére;
b)
ha a Bemutató Üzemmel szemben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a 10. §
(1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt 2 alkalommal érvényesíti; vagy
c)
a (6) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása esetén.

4. A projektterv jóváhagyásának feltételei és szempontjai
4. §

(1) A NAKVI a Bemutató Üzem által benyújtott projekttervet csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a projektterv
6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 bemutató üzemi programot tartalmaz.
(2) A projektterv jóváhagyásának további szempontjai:
a)
a jogcímre rendelkezésre álló forráskeret nagysága,
b)
a bemutató üzemi programok egyenletes szakterületi és területi lefedettségének biztosítása,
c)
a bemutató üzemi programok költségtervének megalapozottsága.
(3) A jóváhagyott projekttervek támogatásigénye nem haladhatja meg a jogcímre rendelkezésre álló forráskeret
nagyságát.
(4) Egy naptári félévre vonatkozóan a Bemutató Üzemnek csak egy projektterve hagyható jóvá.
(5) A Bemutató Üzem a projekttervet a NAKVI honlapján rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével,
kinyomtatásával, cégszerű aláírásával és a NAKVI címére postai úton történő megküldésével nyújtja be.
(6) A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje
a)
első alkalommal a Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. munkanap;
b)
2014. év második félévére vonatkozóan 2014. január 31.
(7) A NAKVI a projektterv jóváhagyásáról a benyújtást követő 30 napon belül hoz döntést. Hiányos vagy téves
adatok esetén a projekttervet hiánypótlás, a költségtervet megalapozatlanság esetén módosítás céljából egy
alkalommal visszaküldi, válaszadási határidő megjelölésével. A projektterv jóváhagyása történhet az abban foglalt
bemutató-üzemi programok összességének, vagy egy részének jóváhagyásával.
(8) A NAKVI a bemutató üzemi programok projekttervben foglaltak szerinti teljesülését a helyszínen ellenőrizheti.

5. A támogatás igénybevételének feltételei
5. §

(1) Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a Bemutató Üzem, amelynek projekttervét a NAKVI vezetője a 4. §-ban
foglalt rendelkezések alapján jóváhagyta.
(2) A támogatás igénybevételének további feltételei:
a)
a bemutató üzemi programon legalább 10, legfeljebb 25 részvételre jogosult mezőgazdasági termelő vagy
erdőgazdálkodó részt vesz;
b)
a bemutató üzemi program időtartama legalább 5 óra;
c)
a bemutató üzemi programon jelenléti ív készül, amely tartalmazza a résztvevők
ca)
nevét,
cb)
ügyfél-azonosítóját,
cc)
aláírását,
cd)
adószámát vagy adóazonosító jelét,
ce)
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartott
erdőgazdálkodói kódját, amennyiben a résztvevő ügyfél-azonosítóval nem rendelkező
erdőgazdálkodó ügyfél,
cf )
őstermelői igazolvány számát, amennyiben a résztvevő őstermelő ügyfél,
cg)
egyéni vállalkozói igazolványának számát, illetve nyilvántartási számát, amennyiben a résztvevő
egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelő ügyfél,
ch)
beosztását, amennyiben a résztvevő tájékoztatót tartó személy,
ci)
névjegyzéki regisztrációs számát, amennyiben a résztvevő szaktanácsadó;
d)
a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem
legkésőbb a megvalósítás napját megelőző 10. napon rögzíti a NAKVI által működtetett integrált elektronikus
rendszerben;
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e)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

a bemutató üzemi program megvalósítását követő 5 munkanapon belül a Bemutató Üzem a megvalósítás
tényét és a résztvevőknek – az aláírt jelenléti ívvel megegyező – jegyzékét rögzíti a NAKVI által működtetett
elektronikus rendszerben;
f)
a bemutató üzemi program során a résztvevők számára átadásra kerül egy legalább 5 gépelt oldal terjedelmű
szakmai ismertető a bemutató tárgyáról.
A bemutató üzemi program időtartamának legfeljebb 25%-ában a saját üzemi területen kívüli helyiség is igénybe
vehető.
A bemutató üzemi programban közreműködő szaktanácsadó a bemutató üzemi program napjára az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: szaktanácsadási jogcímrendelet)
alapján támogatható szaktanácsadási tevékenységet nem számolhat el a szaktanácsadási jogcímrendelet 6. §
(5) bekezdésében meghatározott munkanaplóban.
A Bemutató Üzem egy naptári napon csak egy bemutató üzemi programra vonatkozóan jogosult támogatásra.
A (2) bekezdés d) és e) pontja szerint rögzített adatokra vonatkozóan a NAKVI betekintési lehetőséget biztosít
az MVH részére.
A (2) bekezdés d) pontja szerinti elektronikus rögzítést követően azonos naptári napra, azonos helyszínre újabb
bemutató üzemi program nem rögzíthető, és megszervezése esetén nem támogatható.
A bemutató üzemi program megvalósítását megakadályozó vis maior esemény bekövetkezése esetén a Bemutató
Üzem az adott bemutató üzemi program teljesítését elhalaszthatja legkésőbb a projektterv időszakának utolsó
napjáig. A vis maior esemény bekövetkezéséről és a bemutató üzemi program elhalasztásáról szóló tájékoztatást
a Bemutató Üzem köteles rögzíteni a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben, a tervezett
bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőzően.
A Bemutató Üzem kizárólag olyan bemutató üzemi program alapján jogosult támogatásra, amelyen a résztvevők
térítésmentesen vesznek részt. Térítésmentes részvételre jogosult ugyanazon Bemutató Üzem által szervezett
azonos témájú bemutató üzemi programon korábban részt nem vevő
a)
ügyfél-azonosítóval rendelkező mezőgazdasági termelő, vagy
b)
ügyfél-azonosítóval, illetve NÉBIH által nyilvántartott erdőgazdálkodói kóddal rendelkező erdőgazdálkodó
saját maga, legfeljebb 2 fő alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy tagja.

6. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
6. §

(1) A támogatás forrása az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló Innovatív technológiák elterjesztése bemutató
üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, amely
7 057 163 euró, de legfeljebb 2 milliárd forint.
(2) A támogatás felső határa:
a)
egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25 000 Ft,
b)
egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb 625 000 Ft,
c)
egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52 929 euró, de legfeljebb 15 000 000 Ft.
(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.
(4) Elszámolható kiadásnak minősülnek:
a)
a szervező, előkészítő és marketing munka költségei (telefon, posta költségek, a szervezést végzők
útiköltsége, bérköltsége, prospektus, plakát, szórólap, reklám);
b)
a szaktanácsadói közreműködéssel kapcsolatos költségek, a Bemutató Üzem és a szaktanácsadó között
létrejött szerződés alapján;
c)
a bemutató lebonyolításával kapcsolatos bérköltségek;
d)
az 5. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti anyag elkészítésének és sokszorosításának költsége;
e)
a bemutató lebonyolításával kapcsolatos dologi költségek (gépi munka, fertőtlenítőszer, növény- és
állatvédelemmel, állathigiéniával, munkavédelemmel kapcsolatos költségek, terembérlet, rendezvénysátor
bérlet, eszközök bérlete, a kóstoltatás céljára előállított saját élelmiszerek költsége).

7. A támogatási kérelem benyújtása
7. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton
az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani.
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(2) A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.
(3) A formanyomtatványt legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:
a)
a Bemutató Üzem neve, címe, ügyfél-azonosítója, és
b)
a NAKVI által jóváhagyott bemutató üzemi programok
ba)
projekttervben meghatározott kódszámai és
bb)
költsége.
(4) A 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti Bemutató Üzem a támogatási kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem
benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a támogatási kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott
valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó támogatás összegéről.
(5) Egy jóváhagyott projekttervre vonatkozóan az ügyfél csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell a NAKVI által jóváhagyott projektterv másolatát.
(7) A támogatási kérelem benyújtását követően módosításnak és hiánypótlásnak helye nincs. Amennyiben az ügyfél
a kérelemhez csatolandó dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújtja be,
a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(8) A bemutató üzemi programot a projektterv időszakának utolsó napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig meg
kell valósítani.
(9) Nem ítélhető meg több támogatás a NAKVI által az adott programra jóváhagyott költségtervben meghatározott
összegnél.

8. A támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a támogatási kérelmek beérkezési sorrendje alapján bírálja el.
(2) A 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti Bemutató Üzem esetében általános csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül.
(3) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje – a támogatási határozatban foglaltak szerint – erdőgazdálkodó
Bemutató Üzem, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános „de
minimis” rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

9. Kifizetési kérelem
9. §

(1) Kifizetési kérelmet az a Bemutató Üzem nyújthat be, aki rendelkezik a támogatási kérelmét jóváhagyó vagy részben
jóváhagyó jogerős támogatási határozattal.
(2) A kifizetési kérelem elektronikus formanyomtatványát legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak
rendszeresítenie:
a)
a Bemutató Üzem neve, címe, ügyfél-azonosítója,
b)
a támogatási határozat azonosító száma,
c)
a bemutató üzemi programokon résztvevők száma, és
d)
a megvalósított bemutató üzemi programoknak
da)
a NAKVI által jóváhagyott projekttervben meghatározott kódszámai és
db)
részletezett költségei.
(3) A kifizetési kérelemhez a Vhr. 16/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon csatolni kell
a)
a Bemutató Üzem által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányát,
b)
az útiköltség, a személyi és dologi költségek, valamint a szaktanácsadói közreműködés költségének
igazolására szolgáló bizonylatokat,
c)
a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat,
d)
a bemutató üzemi programok jelenléti íveit, valamint
e)
ha a bemutató üzemi programon az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, az arról szóló igazolást, hogy
legkésőbb a bemutató üzemi program kezdetének időpontjától kezdődően a programon résztvevő személy
és az általa képviselt szervezet között az 5. § (9) bekezdésben meghatározott jogviszony fennáll.
(4) Ha egy bemutató üzemi programon a résztvevők száma 10-nél kevesebb, az adott programra vonatkozóan költség
nem számolható el.
(5) Egy projektterv megvalósítására vonatkozóan legfeljebb két kifizetési kérelem nyújtható be.
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(6) A Bemutató Üzem köteles a támogatási kérelmében meghatározott bemutató üzemi programoknak legalább
a 40%-át végrehajtani.

10. Jogkövetkezmények
10. §

(1) Ha a Bemutató Üzem az 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az adott bemutató
üzemi program vonatkozásában nem jogosult támogatásra.
(2) Ha a Bemutató Üzem az 5. § (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az érintett bemutató
üzemi programok alapján kifizetendő támogatási összeg az egyes pontokban foglalt kötelezettségek elmulasztása
alapján 20-20%-kal csökkentendő.
(3) Ha a Bemutató Üzem az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételt
a)
legfeljebb 40%-ban teljesíti, akkor az adott bemutató üzemi program vonatkozásában nem jogosult
támogatásra,
b)
41–100%-ban teljesíti, akkor a támogatási összegnek a teljesítéssel arányos részére jogosult,
c)
100%-ot meghaladó mértékben teljesíti, akkor a támogatási összeg 100%-ára jogosult.
(4) Amennyiben a Bemutató Üzem a 9. § (6) bekezdésében foglalt előírást megsérti, az adott támogatási kérelemre
vonatkozóan támogatási jogosultsága megszűnik.

11. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
13. §		
Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének az általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.
		Dr. Fazekas Sándor s. k.,
		

vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról
1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 3079/2008. Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban
meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében a 2013–2014. évekre
a)
a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
b)
az egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás
elősegítését,
c)
a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelését,
d)
a tehetségsegítő személyek és szervezetek megbecsülését,
e)
a tehetségtudatos és tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítését,
f)
a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítését, valamint
g)
a magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való
megismertetését
jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.
2. A Kormány elfogadja a 2013. és 2014. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó
intézkedésekről szóló, az 1. mellékletben foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló
források figyelembevételével kell végrehajtani.
3. A Kormány felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.
4. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök

Melléklet az 1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja
I.

Általános rendelkezések
A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különböző társadalmi szereplők
tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni kell
a)
horizontálisan: kormányzati szervekkel, országos önkormányzati szövetségekkel, országos nemzetiségi
önkormányzatokkal, tehetségsegítő szervezetekkel,
b)
vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervekkel,
c)
egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.
Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett szereplők folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell
szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
évente 2 szakmaközi, széles körű egyeztető fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

65153

II.		 A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása
Olyan támogatási rendszert kell működtetni, amelyik megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja
a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések
támogatására is.
II.1. Támogatni kell pályázati úton a kisiskolák (kisiskolai összefogással megvalósuló) tehetségazonosító és gondozó
programjainak kidolgozását és megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program
II.2. Támogatni kell pályázati úton a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetséggondozó programjainak kidolgozását és
megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 30 eredményesen lezárt program
II.3. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges tanulók/fiatalok számára a 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok
kidolgozását és megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 70 eredményesen lezárt program
II.4. Támogatni kell pályázati úton a matematikai, a természettudományos (kémiai, fizikai, biológiai stb.) és a műszaki,
informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését a köznevelési
intézményekben.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 100 eredményesen lezárt program
II.5. Támogatni kell pályázati úton a magyar kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló
tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 30 eredményesen lezárt program
II.6. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális
intézményekben működő tehetséggondozó műhelyeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 100 eredményesen lezárt program
II.7. Támogatni kell pályázati úton a kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő
programjainak kidolgozását és ennek megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 80 eredményesen lezárt program
II.8. Támogatni kell pályázati úton a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai
és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és
művészeti versenyek megrendezését, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok részvételét nemzetközi
versenyeken.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente támogatott legfeljebb 60 hazai, eredményesen lezárt verseny,
legfeljebb 15 eredményesen lezárt nemzetközi versenyen való részvétel
II.9. Támogatni kell pályázati úton a tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek megrendezését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 40 eredményesen lezárt program
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II.10. Támogatni kell az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) és a Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak
Versenyének (SZÉTV) megrendezését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 2 eredményesen lezárt program
II.11. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézményekben és karaikon működő, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 50 támogatott, eredményesen lezárt program
II.12. Támogatni kell pályázati úton az Oktatási Hivatal által bejegyzett minősített szakkollégiumokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 40 támogatott, eredményesen lezárt program
II.13. Támogatni kell az Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi szervezési feladatainak ellátását, valamint
a tudományterületi szekciók előkészítését és lebonyolítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
két év alatt legfeljebb 17 támogatott, eredményesen lezárt program
II.14. Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézmények hallgatóinak az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián történő részvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
két évben legfeljebb 3000 hallgató
II.15. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges középiskolások felsőoktatási intézménybe történő bekerülését megelőző
és követő bekapcsolódását a felsőoktatási tehetséggondozásba (Tehetségútlevél Program).
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 50 támogatott, eredményesen lezárt program
II.16. Támogatni kell pályázati úton a határon túli tudományos diákköri műhelyeket és rendezvényeiket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 5 támogatott, eredményesen lezárt program
II.17. Támogatni kell pályázati úton a határon túli hallgatók és oktatók Országos Tudományos Diákköri Konferencián
történő részvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
két év alatt legfeljebb 200-200 támogatott hallgató és oktató
II.18. Támogatni kell a hazai és határon túli tudományos diákköri tevékenységben részt vevő, az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciákon részt vevő hallgatók pályakövetési rendszerének kialakítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
két év alatt egy támogatott, eredményesen lezárt program (az OTDT által lebonyolítva)
II.19. Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú felsőoktatási tehetséggondozó konferenciákat, a felsőoktatásban
megrendezésre kerülő versenyeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 5 támogatott program
III.		 Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése
III.1. Támogatni kell pályázati úton mind a roma, mind a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára integráló
környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósítását. Segíteni kell a roma és más nemzetiségi
önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésében kialakított
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programokat és azok megvalósítását. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban
roma tanulók mentori tevékenységének segítését pedagógus-továbbképzésekkel.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 50 eredményesen lezárt program
III.2. Támogatni kell pályázati úton a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő
programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférését és a fogyatékkal élő
fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program
III.3. Támogatni kell pályázati úton a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá
utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek
tehetségsegítővé válását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program
III.4. Támogatni kell pályázati úton a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának
kiegyensúlyozását célzó programokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 20 eredményesen lezárt program
IV.		 A tehetségek és a tehetségsegítő személyek megbecsülése
IV.1. Támogatni kell pályázati úton a tehetségeket közvetlenül segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 50 elismerésben részesülő személy
IV.2. Támogatni kell az OKTV és más versenyeken, valamint nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő
tanulók tanárainak elismerését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 50 elismerésben részesülő személy
IV.3. Támogatni kell pályázati úton a kiemelkedően tehetséges fiatalokat erkölcsileg és anyagilag (ösztöndíj, külföldi
tanulmányút, mesterkurzus, konferencián való részvétel, tehetségek bemutatkozásának segítése /kiállítás,
publikáció/, a tehetség kibontakoztatását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése stb.).
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb100 támogatott tehetség
V.		 A tehetségtudatos és tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése
V.1. Támogatni kell pályázati úton a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő
rendezvények szervezését, tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb1 tanulmánykötet, legfeljebb 10 ismeretterjesztő rendezvény
V.2. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok,
közösségek és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatását, kulturális, sport,
képzőművészeti rendezvényeken médiában.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 3 rendezvény
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V.3. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 40 támogatott tehetségsegítő tanács
V.4. Pályázati úton támogatni kell a tehetséggondozás területén a felsőoktatásban részt vevő hallgatók bevonásával
végzett kutatómunkát, az eredmények társadalmi hasznosulását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 10 támogatott kutatás
VI.		 Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése
VI.1. Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli tehetségsegítő hálózat együttműködését szervező Nemzeti
Tehetségpont működését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
támogatása
VI.2. Támogatni kell pályázati úton, a határon túli Tehetségpontokban működő tehetségsegítő műhelyeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 20 támogatott, eredményesen lezárt program
VI.3. Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó
programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat, versenyeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 10 eredményesen lezárt program
VI.4. Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 100 résztvevő szakember
VI.5. Támogatni kell pályázati úton a határon túli tehetségsegítő tanácsok működését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 5 eredményesen lezárt program
VI.6. Támogatni kell a határon túli magyar középiskolás tanulókat az Ady Endre ösztöndíjjal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
évente legfeljebb 300 támogatott tanuló
VII.		 A magyar tehetségsegítés eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése
Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos
megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak
EU-adaptálásra való előkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítő EU együttműködés kezdeményezését.
Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét. A támogatásnak
összhangban kell lennie a tehetségsegítés egyéb forrásaival, kiemelten az EU-s forrásokkal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
Indikátor:
Európai Tehetségközpont támogatása
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A Kormány 1491/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, mint szakhatóság
kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot – lehetőség szerint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel – 54,0 millió forint erejéig a Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági Hatóság felállításához és 2013. évi működéséhez, valamint 100,0 millió forint erejéig a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet szakhatósági feladatai ellátásával kapcsolatos eszközfejlesztés finanszírozásához szükséges
források biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. július 31.
2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány számára a
Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítása
tárgyában annak érdekében, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium engedélyezett létszáma megemelésre
kerüljön a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság részére biztosított 15 fővel.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1492/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a közösségvezérelt helyi fejlesztések alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges
feltételekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint új területi integrációs eszköz
a)
a vidékfejlesztést, a város-vidék kapcsolatok megerősítését, a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések
megvalósítását, valamint a helyi közösségek fejlesztését, a foglalkoztatás bővítését és a társadalmi
felzárkóztatást szolgálja,
b)
keretében kialakuló helyi fejlesztési stratégiák és a kapcsolódó beruházások alulról jövő kezdeményezések
alapján, a helyi társadalmi, gazdasági szükségletek szerint jöjjenek létre, megfelelve az Európai Unió egységes
módszertani szabályozásának,
c)
területének lehatárolásában, valamint a stratégiák végrehajtásának összehangolásában a megyei
önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be, annak érdekében, hogy a megye területén megvalósuló
fejlesztések minél több szinergikus hatást eredményezzenek,
d)
sikeres alkalmazásának érdekében szükség van a helyi fejlesztési szereplők terület- és vidékfejlesztési
kapacitásainak megerősítésére és kialakítására,
e)
tervezése lehetőség szerint több európai uniós alap bevonására épülő modell felhasználásával történjen,
a területileg integrált, társadalmi, gazdasági környezeti szempontok szerint értelmezett komplex fejlesztések
hozzáadott értékének növelése érdekében,
f)
kedvező társfinanszírozási aránya érvényesítési feltételeit figyelembe szükséges venni az operatív programok
tervezése során,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint
a vidékfejlesztési minisztert, hogy az Európai Unió 2014–2020 közötti költségvetési időszakában a közösségvezérelt
helyi fejlesztések eszköz alkalmazásának sikeres előkészítése érdekében, az operatív programok szakmai tartalmáért
felelős tárcaként vizsgálják meg a közösségvezérelt helyi fejlesztések eszköz alkalmazásának lehetőségét, döntsenek
annak használatáról, és döntésükről tájékoztassák a tervezés koordinálásáért felelős nemzetgazdasági minisztert,

65158

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 129. szám

Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszterérintett miniszterek
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és vidékfejlesztési minisztert, hogy az Európai Unió 2014–2020 közötti
költségvetési időszakában a közösségvezérelt helyi fejlesztés eszköz alkalmazásának sikeres előkészítése érdekében
az érintett miniszterek bevonásával a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére
a)
tegyenek javaslatot a közösségvezérelt helyi fejlesztések eszköz több alapból történő finanszírozásának
módjáról és feltételeiről,
b)
alkossák meg a helyi akciócsoportok kialakításának és újjászerveződésének vezérelveit,
c)
azonosítsák a helyi akciócsoportok felkészítéséhez szükséges feladatokat,
d)
tegyenek javaslatot a helyi stratégiák kiválasztási alapkritériumaira,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2013. augusztus 15.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a nemzetgazdasági minisztert, és a vidékfejlesztési minisztert,
hogy az érintett miniszterek bevonásával dolgozzák ki a közösségvezérelt helyi fejlesztések végrehajtásához
szükséges intézményi kereteket és azok kialakításának módját.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2013. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1493/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének
1. és 2. prioritását az 1. melléklet szerint,
2. egyetért azzal, hogy a GOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és 2. prioritása
a)
esetében további többlet-kötelezettségvállalásra ne kerülhessen sor, és
b)
az ezekre engedélyezett többlet-kötelezettségvállalásból származó forrás keretéből a GOP-2.1.1-11/M
kódszámú, „Mikroválallkozások fejlesztése” című pályázati kiírás keretében benyújtott, a támogathatóság
feltételeinek megfelelő támogatási igények teljesítésre kerüljenek,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bevonásával készítsen előterjesztést
a kifogáskezelési eljárásokban a bírálati folyamatba visszahelyezett pályázatok támogatási igényének
rendezése céljából, és – szükséges esetben – tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére
az 1. mellékletében meghatározott keretösszegek konstrukciók közötti átcsoportosítására,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. és 2. prioritásra vonatkozó részeit.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1493/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
2013. május
1. prioritás – K+F és innováció
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési
tevékenységeket, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra vitelét,
és a korszerű kutatási infrastruktúra kialakítását
2. A prioritás célkitűzései
Indikátor

Indikátor megnevezése

mértékegysége

A vállalkozások K+F ráfordításainak
növekedése a program hatására

%

Célérték
Indikátor típusa

Bázisérték
2015

eredmény

89,7 (2005; Mrd Ft)

16%

30%

8%

Megadott EPO szabadalmi, használati és
formatervezési mintaoltalmi bejelentések
számának növekedése a program hatására

%

eredmény

181 (2005, MSZH
hazai intézményi
bejelentés) 191
(2003, EPO magyar
bejelentés)

Kutatási személyzet számított létszámának
növekedése a program hatására

%

eredmény

7393 (2005 fő)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen

71,74

20,8

110,89

129,45

0

332,88
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2011–2013 meghirdethető

Konstrukció célja

összes kerete (Mrd Ft)

1.1.1.

1.2.1.

Piacorientált K+F

Akkreditált klaszterek közös
projektjeinek támogatása

130,34

Kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása jelentős szellemi hozzáadott
értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek
prototípusainak kifejlesztésével. A konstrukció keretösszegéből kerül finanszírozásra
az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt is.

24,3

Együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai
innovációs projektjeinek (meglévő termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése és
piacra vitele) segítése, illetve műszaki fejlesztés háttérnek biztosítása az adott klaszter
több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatásával. A konstrukció keretében
nyílhat továbbá lehetőség az innovatív vállalkozások számára kutatási, műszaki
fejlesztési, IKT és gyártási infrastrukturális háttér kialakítása innovációs és technológiai
parkok, valamint fejlesztési központok kialakításával és továbbfejlesztésével.

Vállalati innováció

104,5

1.5.1.

Projekt előkészítés

2,0

Az EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú európai kutatási infrastruktúra projektek
tervezési, előkészítési és létesítés-előkészítési (Memorandum of Understanding aláírás
utáni) munkáinak finanszírozása.

1.

Prioritás

261,14
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1.3.1.

Vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs
tevékenységeinek támogatása meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt
és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztésével. További cél
a vállalati K+F tevékenységek dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció
keretein belül, jelentős nagyvállalati K+F+I programok támogatása révén.
A nagyvállalati ernyőprogramok révén a vállalkozások új és folyamatban levő K+F
programjai kerülnek támogatásra, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I
tevékenységgel arányosan.
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2. prioritás – Vállalkozások komplex fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a KKV-k (széles értelemben vett)
vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása
érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és humánerőforrás
fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési
tevékenységeknek az integrálásával.
2. A prioritás célkitűzései
Indikátor

Indikátor megnevezése

mértékegysége

A vállalati szektor által megtermelt bruttó
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a
2. prioritás hatására

%

A vállalati szektor által elért nettó árbevétel
%
növekedése a 2. prioritás hatására
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Célérték
Indikátor típusa

Bázisérték
2015

hatás

Mkv: 3 499
Közpv: 2 198
Nagyv: 5052
(2005, Mrd Ft)

Mkv: 1,5%
Középv: 1,5%
Nagyv: 0,5%

eredmény

41 237 (2003,
Mrd Ft

3%

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen

193,6

56,0

95,0

97,0

0,0

441,6

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2.1.1.

Vállalati technológia fejlesztés

2.1.3.

Komplex technológiafejlesztés és
foglalkoztatás

2.1.4.

Környezeti célú fejlesztések

Pályázatok, kiemelt projektek 2011–2013
meghirdethető összes kerete (Mrd Ft)

Konstrukció célja

164,7

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók
foglalkoztatásával és új piacok szerzésével, amelynek keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

75,0

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl.
egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása,
amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek
megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

0,3

Vállalkozások jelenleg is működő tevékenységének/technológiájának
fejlesztése (akár kapacitásbővítése) környezetbarát technológiák,
termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználásával növelve
versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat.

2.2.1.

IKT fejlesztések

6,0

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének
erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT)
megoldások hatékony alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi üzleti
folyamatokban, a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedésével.

2.2.4.

KKV munkahelyteremtés

2,0

Mikro- és kisvállalkozások munkahely-teremtési képességének támogatása,
ösztönzése az új munkavállalók foglalkoztatására igényelhető támogatással.

2.

Prioritás

248,0
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
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A Kormány 1494/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében
humáninfrastruktúra fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. mellékletben meghatározott kiemelt projektek támogatási szerződéseit – a támogathatósági
feltételek teljesítését követő 30 napon belül – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága, illetve Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

	
  

B

C

Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást
igénylő neve

TIOP2.3.2/12/12013-0001

KMOP4.3.3/A-122013-0001

Nemzeti
Egészségügyi
Informatikai (eHealth) Rendszer
-Elektronikus
közhiteles
nyilvántartások és
ágazati portál
fejlesztése

Nemzeti
Egészségügyi
Informatikai (eHealth) Rendszer
-Elektronikus
közhiteles
nyilvántartások és
ágazati portál
fejlesztése

Gyógyszerészeti
és Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet

Gyógyszerészeti
és Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet

D
Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás
összege
(Ft)

1 470 000 000

630 000 000

E

F

Projekt rövid
bemutatása

Támogathatóság feltételei

a)

A kiemelt projektek
együttesen, egy
országos fejlesztés
részeként
hozzájárulnak egy, a
jelenleginél sokkal
inkább szolgáltatás elvű
ellátórendszer
kialakításához, amely
az erőforrások
koncentrálásával
magasabb átlagos
minőségű és
költséghatékonyabb
gyógyító-megelőző
ellátásokat nyújt az
igénybevevőknek. A
hozzáférés
egyenlőtlenségei
mérséklődnek, és a
rendszer a
szolgáltatások
magasabb színvonala
mellett – az állami
kiadások hatékonyabb
felhasználásával –
hosszú távon is
fenntartható.

b)

c)

d)

e)

A 2012/21/EU bizottsági határozatban rögzített feltételeknek megfelelve
történjen meg a projektben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) által ellátott feladatok
közszolgáltatás keretében történő végzésének jogszabályba foglalása, vagy
ennek hiányában a NISZ Zrt. által a projektben ellátandó feladatok
vonatkozásában azok közszolgáltatásként történő igénybevételéről az azokat
igénybe vevő minisztérium nevében eljárni jogosult és a támogatásban
részesülő vállalkozás (NISZ Zrt.) együttes nyilatkozatot tegyen a fentieknek
megfelelő tartalommal.
A Megvalósíthatósági Tanulmány 2.4.2.13.3. A Központi üzenet-feldolgozó
kivételei elnevezésű c. pontja részletezi, hogy az üzenetek típusai között a tér
létrehozásakor mely két kivételezettet tartja nyilván. Ezen kivételek közé
kerüljenek felvételre a jogviszony ellenőrzés OJOTE (On-line Jogviszony és
TAJ Ellenőrző) rendszer tranzakciói is.
A műszaki megvalósítás előkészítésében hiányosság, hogy a különböző
adatgazdák folyamatai és az adattörzsek publikációs periódusai nem kerültek
kellő alapossággal felmérésre. Térképezze fel és dolgozza ki az adattörzsek
frissítési gyakorlatának megfelelő belső folyamatokat, erőforrásigényeket és
ezekkel a Megavalósíthatósági Tanulmány megfelelő fejezetét egészítse ki.
Egészítse ki az alábbi szempontokkal a műszaki megvalósítás tervezését a
Megvalósíthatósági Tanulmány vonatkozó részeiben:
i) adatminőség mérésének módszertana,
ii) adatközlő, adatgazda azonosítása, felelősségi körök leosztása.
A Megvalósíthatósági Tanulmányt egészítse ki az alábbi szempontokkal:
i) a nemzetközi törzsadatok fordítási, lokalizálási folyamatának említése,
ii) a jogszabály-módosításokon belül az uniós jogharmonizáció
figyelembevétele,
iii) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerinti okirati bizonyítások rendszerbe
illesztésének módszertana a ráépülő törzsek esetén,
iv) kockázatelemzés a kormányzati, illetve ágazati folyó és tervezett
projektekhez való illeszkedés témakörében, mivel azok alacsonyabb
készültségi foka miatt az integráció problémát jelenthet,
v) a külső rendszerek integrációjának technológiai pilotba emelése az
időigény csökkentésére,
vi) horizontális esélyegyenlőségi szempontok megvalósítási módjának,
módszereinek rövid szöveges ismertetése,
vii) eRecept projekt koncepciójának átfogó ismertetése.
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1. melléklet
az 1494/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz

	
  

g)

h)

i)

j)
k)

l)
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Egészítse ki a Megvalósíthatósági Tanulmány 2.1 fejezetét a jelenlegi
törzsadatok méreteit alátámasztó számszerűsített adatokkal.
A projektdokumentációban nem szerepel pontosan és tételesen a vonatkozó
Kiemelt Pályázati Felhívás és Útmutató C5. Illeszkedési előírás című pontjában
felsorolt konstrukciókkal - TÁMOP 6.2.1, 6.2.3, 6.2.7 a TIOP 2.3.1 és az
EKOP 2.3.7 - való lehatárolás. Mutassa be ezen konstrukciókhoz való
illeszkedéseket és lehatárolásokat.
A kormányzati, illetve ágazati folyó és tervezett projektekhez való illeszkedés
azok alacsonyabb készültségi foka miatt nem teljesen megoldott és komoly
kockázatot jelent. Különösen az eRecept projekt helye és szerepe kérdéses.
Kérjük, készítsen kockázatelemzést, melyben felméri az esetleges illeszkedési
problémákat, és mutassa be azok kezelési módját.
A horizontális esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások megfelelnek a
vonatkozó Kiemelt Pályázati Felhívás és Útmutató elvárásainak, ugyanakkor a
Megvalósíthatósági Tanulmány vonatkozó része az egyes vállalások
teljesítésének módjára vonatkozóan semmilyen információt nem tartalmaz, így
a vállalások realitása, tartalmi megfelelősége nem állapítható meg. Ismertesse a
szempontok megvalósíthatóságát a megvalósítás módszereivel.
Támassza alá a Kooperatív Tér fejlesztésének költségét árajánlattal vagy
hasonló megvalósult projekt adatainak a bemutatásával.
Szükséges a menedzsmenten belül, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatásokon belül tervezett tevékenységeket, a tevékenységeket ellátó
munkatársak, illetve szakértők feladat- és hatáskörét egyértelműen bemutatni és
egymástól elkülöníteni. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében részletesen
bemutatandó költségvetési kategóriák:
i) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal - Projekt szakmai
megvalósítása: 2 fő szakmai területi főosztályvezető, jogszabályi
előkészítés;
ii) Országos Tisztifőorvosi Hivatal - Projekt szakmai megvalósítása:
jogszabályi előkészítés, központi informatikai rendszer közbeszerzési
műszaki mellékleteinek költsége;
iii) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
- Projekt szakmai megvalósítása: IT fejlesztési költségek.
Szükséges a projektjavaslat költségvetésének pontosítása, az alábbi szempontok
figyelembevételével:
i) Az összesített részletes költségvetési tábla, ütemezési tábla és a projekt
adatlap táblák összesen sorai eltérést mutatnak. Kérjük, hozza összhangba
a számadatokat!
ii) A NISZ Zrt. költségvetésében a II. Projektmenedzsment 54. Bérköltség
során került tervezésre a teljes projektre vonatkozó tevékenységet ellátó
jogász és emberi erőforrás menedzser. Csoportosítsa át a költséget a
GYEMSZI költségvetésébe, a II. Projektmenedzsment 54. Bérköltség
sorra.
iii) A projektmenedzsment kisértékű eszközeit a II. Projektmenedzsment, 141.
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések elnevezésű költségvetési során
lehetséges elszámolni. A Partner 3 költségvetésében a hivatkozott
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költséget a XVI. Beruházás sor 141. Költségvetési soron, valamint a XVI.
Beruházás 11. Immateriális javak elnevezésű soron szerepeltetik. Kérjük,
javítsák a költségvetési besorolást.
iv) Pontosítsa a főpályázó költségtáblájában szereplő projektiroda bérlésére
betervezett összeg indokoltságát. A Megvalósíthatósági Tanulmány
alapján a projektirodát a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(KIFÜ) biztosítja, azonban ő, mint konzorciumi partner nem jogosult a
konzorcium másik tagjának bérleti díjat számlázni. Amennyiben a
főpályázó költségvetési táblájában szereplő projektiroda megegyezik a
leírásban a KIFÜ által biztosított projektirodával, úgy a betervezett bérleti
díj nem elszámolható költség. Amennyiben a két projektiroda nem azonos,
akkor a Megvalósíthatósági Tanulmányban és a költségvetés szöveges
indoklásában fejtse ki részletesen a projektiroda bérlésének
szükségességét.
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A Kormány 1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes
szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési jogkörébe
utalt források megoszlásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartózó megyékben megvalósuló
decentralizált fejlesztések tervezésére a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat 1. pont h) alpontjában gazdaságfejlesztésre meghatározott arányú forráskeret 26,9%-a képezze
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretét,
2. egyetért azzal, hogy a TOP-ban a decentralizált források tervezése a következő három területi szinten folyjon:
a)
megyei szint,
b)
megyei jogú városok és térségének szintje és
c)
kisvárosok térségének a szintje,
figyelembe véve a kohéziós politikai kereteket és a Partnerségi Megállapodás tervezetben rögzítetteket,
3. egyetért azzal, hogy a TOP keretében a 2. pont szerint folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok
koordinációs szerepet töltsenek be,
4. egyetért azzal, hogy a megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok
végezzék el a TOP által meghatározott keretek között,
5. egyetért azzal, hogy a 4. pontban hivatkozott megyei alprogramok indikatív forráskerete összesen
450 milliárd forint legyen azzal, hogy ezen összeg megyék közötti indikatív megoszlását – a felzárkóztatásra mint
szempontra figyelemmel – az 1. melléklet szerint határozza meg,
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–4. pont szerinti szempontokat és az 5. pont szerinti indikatív
keretet és megyék közötti megoszlást a TOP kidolgozása és az Európai Bizottsággal való megtárgyalása során vegye
alapul.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz
A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív
megyénkénti megoszlása:
1.

A

B

C

D

E

Megye

ERFA

ESZA

Forrás összesen

Egy főre jutó forrás

(M Ft)

(M Ft)

(M Ft)

(ezer Ft)

2.

Bács-Kiskun

31 960,8

3 842,9

35 803,7

68,8

3.

Baranya

22 864,9

2 749,3

25 614,2

66,3

4.

Békés

25 685,5

3 088,4

28 773,9

79,9

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

44 195,7

5 314,0

49 509,8

72,1

6.

Csongrád

22 762,0

2 736,9

25 498,9

61,1

7.

Fejér

19 341,4

2 325,6

21 666,9

50,9

8.

Győr-Moson-Sopron

15 021,1

1 806,1

16 827,2

37,6

9.

Hajdú-Bihar

29 507,6

3 548,0

33 055,6

60,5

10.

Heves

17 810,1

2 141,5

19 951,6

64,6

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

25 033,2

3 010,0

28 043,2

72,5
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12.

Komárom-Esztergom

11 892,5

1 429,9

13 322,4

43,7

13.

Nógrád

17 950,8

2 158,4

20 109,2

99,3

14.

Somogy

19 599,5

2 356,6

21 956,2

69,5

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

40 925,3

4 920,8

45 846,1

82,0

16.

Tolna

12 351,5

1 485,1

13 836,7

60,1

17.

Vas

11 962,3

1 438,3

13 400,6

52,2

18.

Veszprém

19 241,4

2 313,6

21 554,9

61,1

19.

Zala

13 594,3

1 634,6

15 228,9

54,0

20.

ÖSSZESEN

401 700,0

48 300,0

450 000,0

64,4

A Kormány 1496/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése” című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem
Európai Bizottságtól történő visszavonásáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján – intézkedjen
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú, „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése”
című nagyprojekt támogatási szerződésének elállással történő felbontása iránt,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze az 1. pontban meghatározott nagyprojekt támogatási
kérelmének Európai Bizottságtól történő visszavonását,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. január 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával gondoskodjon arról, hogy az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett
nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat
mellékletében a „Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodás” címmel megjelölt beruházás projektterületén élők
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása érdekében az ehhez szükséges
fejlesztések a 2014–2020 közötti tervezési időszakban az Európai Unió pénzügyi alapjaiból finanszírozhatók
legyenek.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök
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A Kormány 1497/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú („GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott
korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális
tananyagfejlesztés és képzők képzése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú, „GEOMATECH – A GeoGebra
program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és
természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése” című, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet szerinti projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését, és
3. hozzájárul, hogy a projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága megkösse.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1497/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz
Akciótervi nevesítés elszámolható
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadás összege

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

TÁMOP-3.1.1212/1-2013-0001

GEOMATECH – A GeoGebra
program által támogatott
korszerű, a felülvizsgált
Nemzeti Alaptantervhez
illeszkedő matematikai
és természettudományos
digitális tananyagfejlesztés
és képzők képzése

BKF Kommunikációs 2 300 000 000
Alapítvány

Az Új Széchenyi Terv kezdeményezi olyan közép- és felsőfokú
oktatási környezet létrehozását, amelyben a középiskolai oktatás
kellő súllyal tartalmazza az innovatív és vonzóbb matematika és
természettudományos képzést, hogy – a megfelelő felsőoktatási
képzést követően – az ipar és a K+F+I szektor kellő számban jusson
jól képzett fiatal szakemberekhez.
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A Kormány 1498/2013. (VII. 29.) Korm. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében Oroszlány Város
Önkormányzata támogatásához kapcsolódóan a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 20. Oroszlány
Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím létrehozását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Oroszlány Város Önkormányzatának támogatásához
280,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 20. Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára, visszatérítési
kötelezettséggel;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény helyi
önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának, elszámolásának és visszatérítésének feltételeiről
2013. augusztus 31-ig támogatási megállapodást köt Oroszlány Város Önkormányzatával;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást utólagos, legkésőbb 2013. december 2-áig történő elszámolási
és visszatérítési kötelezettséggel folyósítsa Oroszlány Város Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1498/2013. (VII. 29.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

342584
297102

Fejezet Cím
szám szám

IX.
XI.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

20
7

Módosítás
(+/-)

280,0
-280,0

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

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

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

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma:
Összesen

I.n.év

280,0

II. n.év

III.n.év

280,0

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 102/2013. (VII. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán új
közúti Dráva-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán új
közúti Dráva-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2013. (VII. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszternek a külügyminiszterrel egyetértésben tett nyilatkozata alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 104/2013. (VII. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködési
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően
a szerződés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjessze a Kormány elé.
		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://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

