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III. Kormányrendeletek

A Kormány 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
„GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A LIBANONI 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A Libanoni Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya – a  továbbiakban: a „Felek” – felismerve azt, hogy 
a gazdasági és műszaki együttműködés a szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, valamint a Felek 
és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és nélkülözhetetlen eleme;
meggyőződve arról, hogy a  jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a  kölcsönösen előnyös gazdasági és technológiai együttműködés 
továbbfejlesztéséhez;
a Felek kétoldalú gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésének előmozdítását és további erősítését óhajtva 
népeik javára;
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Felek a hatályos jogszabályok által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával támogatják 
a kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködés fejlődését.

2. Cikk
A jelen Megállapodásban említett együttműködési területek többek között az alábbiakat foglalják magukban:

 1. A két ország közötti együttműködés és közös projektek létrehozásának előmozdítása gazdasági, üzleti, pénzügyi, 
banki, ipari, idegenforgalmi szolgáltatási, műszaki, mezőgazdasági, fuvarozási, humánerőforrás-fejlesztési, vegyipari 
és petrolkémiai ipari, csomagolástechnikai, oktatási, távközlési és információs társadalmi, valamint vízgazdálkodási 
területeken.

 2. A műszaki kutatással kapcsolatos információcsere előmozdítása.
 3. A konkrét együttműködési programokhoz szükséges szakemberek cseréjének és képzésének előmozdítása.

3. Cikk
A Felek törekednek arra, hogy az alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket:

 1. elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, 
regionális és helyi szervek, a kereskedelmi és ipari kamarák között, valamint bátorítják ezen szervek képviselőinek 
kölcsönös látogatásait, így elősegítve a gazdasági, üzleti és technológiai együttműködés végrehajtását;

 2. üzleti információkat cserélnek a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, bátorítják a vásárokon és kiállításokon 
történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

 3. elősegítik a két ország kis- és középvállalkozásainak nagyobb mértékű bevonását a bilaterális gazdasági kapcsolatok 
területén;

 4. konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával bátorítják az  együttműködést 
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;
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 5. bátorítják a  beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítését 
a Felek területén alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

 6. elősegítik a  régiók közötti együttműködést és a  nemzetközi szintű együttműködést a  kölcsönös érdeklődésre 
számot tartó kérdésekben;

 7. a Felek által a későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik együttműködésüket.

4. Cikk
A jelen Megállapodás keretein belül a  Felek országaiban élő természetes és jogi személyek közötti ügyletek 
lebonyolításakor használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a  Felek ösztönzik bármely 
nemzetközileg elfogadott fizetési mód és szabadon átváltható valuta használatát, melyek széles körűen használtak 
nemzetközi tranzakciókban, és amelyben az érintett felek megállapodnak.

5. Cikk
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok valamelyik Felet arra kötelezik, hogy 
bármelyik nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból vagy más, egészében vagy nagyrészt 
az adózással, vagy a tőke mozgásával kapcsolatos megállapodásból, vagy az egészében vagy nagyrészt az adózással 
kapcsolatos hazai jogszabályokból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni 
hasznát kiterjessze a másik félre.

6. Cikk
Szükség esetén a  Felek konkrét megállapodásokat kötnek a  jelen Megállapodás alapján a  fent említett 
együttműködési területekkel és más, egymás között esetlegesen egyeztetendőn speciális projektekkel 
kapcsolatban.

7. Cikk
 1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a  Felek képviselőinek részvételével Vegyes Bizottság 

alakul. A  Bizottság – közös egyetértés alapján – a  Felek országaiban felváltva ülésezik. A  Libanoni Köztársaság 
Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériuma, és a magyar nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős minisztérium 
kijelölt képviselői töltik be a Vegyes Bizottság elnöki tisztét.

 2.  A Vegyes Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:
a. a Felek közötti gazdasági és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;
b. a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását 

célzó javaslatok támogatása és mérlegelése;
c. ajánlások kidolgozása a  jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok megszüntetése céljából;
d. a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

8. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a Felek között felmerülő viták rendezése 
békés úton, konzultációk és tárgyalások révén, diplomáciai csatornákon keresztül történik.

9. Cikk
A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sérti Magyarországnak mint az  Európai Unió tagállamának 
a kötelezettségeit, és e kötelezettségek hatálya alá tartozik. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései 
sem egészben, sem részben nem említhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy azok érvénytelenítik, módosítják vagy 
más módon befolyásolják Magyarországnak az  Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az  Európai 
Unió elsődleges és másodlagos jogából eredő kötelezettségeit.
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok a  Feleket arra kötelezik, hogy 
bármelyik olyan meglévő vagy jövőbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló nemzetközi 
megállapodásból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni hasznát kiterjesszék 
a másik félre, amelynek a Felek jelenleg tagjai vagy a későbbiekben tagjai lehetnek.
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10. Cikk
A jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a  Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható a  Felek 
közös megegyezése alapján. A  jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a  jelen Megállapodás  
11. Cikke értelmében lép hatályba.

11. Cikk
 1. A jelen Megállapodás az utolsó értesítést követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, mikor a Felek diplomáciai 

csatornákon keresztül írásban értesítik a másik Felet a Megállapodás belső jogszabályok szerinti jóváhagyásáról.
 2. A jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint 

automatikusan megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a  diplomáciai csatornákon 
keresztül írásban minimum hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a  másik Felet, hogy a  jelen 
Megállapodást meg kívánja szüntetni.

12. Cikk
A jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a  jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett 
konkrét megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az  említett konkrét 
megállapodások, projektek vagy tevékenységek befejezéséig, hacsak a Felek másképp nem döntenek.
FENTIEK HITELÉÜL, az  alulírottak kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában kézjegyükkel látták el 
a Megállapodást.

Kelt: Bejrút, 2013. február 28.

Készült két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Eltérés esetén 
az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Libanoni Köztársaság Kormánya részéről Magyarország Kormánya részéről

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON AND THE GOVERNMENT OF 
HUNGARY FOR ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION
The Government of the Republic of Lebanon and the Government of Hungary, hereinafter referred to as “the Parties”.
Recognizing that economic and technical co-operation is an essential and indispensable component of the 
development of bilateral relations on a  firm, long- term basis and of mutual confidence between the Parties and 
their respective peoples,
Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic and commercial relations 
between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, 
technical and technological cooperation,
Desiring to promote and further strengthen their bilateral economic and technical cooperation, in the interest of 
their peoples,
Have agreed on the following:

Article 1
The Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper measures, 
the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article 2
The fields of cooperation mentioned in this Agreement include, inter alia, the following items:

 1. Encouragement of establishing cooperation and joint projects between the two countries in the field of 
economy, business, finance, banking, industry, touristic services, technical development, agriculture, transport, 
human resource development, chemical and petrochemical industry, packaging technology, education, 
telecommunications and information society, and water management.

 2. Encouragement of exchange of information relating to technical research.
 3. Encouragement of exchange and training of specialists required for specific cooperation programs.
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Article 3
The Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through the following means:

 1. Promoting the links and strengthening the cooperation between the private sectors, government institutions, 
regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their representatives 
aiming to implement bilateral economic and technical cooperation;

 2. Exchange of business information related to the implementation of this Agreement, encouraging the participation 
in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences;

 3. Promoting the stronger participation of small and medium size private sector enterprises in bilateral economic 
relations;

 4. Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of 
mutual interest;

 5. Encouraging the investment activities, the foundation of joint ventures; establishment of company representatives 
and branch offices in the countries of the Parties according to their laws and regulations;

 6. Promoting of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest;
 7. Any other means agreed upon by the Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article 4
For the method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons of 
the countries of the Parties within the framework of this Agreement, the Parties shall encourage the utilization of 
any international method of payment and freely convertible currencies that are widely used to make payments 
for international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets and agreed upon 
between the parties concerned.

Article 5
Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige either Party to extend to the other present or future 
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international, regional or sub-regional 
agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation, or movement of capital or any domestic 
legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article 6
If deemed necessary, the Parties shall conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the 
fields of cooperation referred above and other special projects that may be agreed upon between them.

Article 7
 1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Committee shall be established composing 

of representatives from the Parties. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the countries 
of the Parties. The appointed representatives of the Ministry of Economy and Trade and the Hungarian Ministry 
responsible for international economic affairs shall chair the Joint Committee.

 2. The Joint Committee shall have the authority, inter alia, to consider the following:
a. Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Parties;
b. Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 

agreements resulting therefrom;
c. Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution 

of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement.
d. Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article 8
Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled 
amicably through consultations and negotiations or through diplomatic channels between the Parties.

Article 9
This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of Hungary as the member state of the European 
Union, and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be invoked or 
interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations 
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of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and 
secondary law of the European Union.
Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige the Parties to extend to the other present, or future 
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, free trade 
area, Customs Union or similar international agreement to which any of the countries of the Parties is or may 
become a member.

Article 10
The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Parties, on the 
basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article (11) of 
this Agreement.

Article 11
 1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification when 

a Party notifies the other in writing through the diplomatic channels of the completion of the internal requirements 
necessary for the implementation of this Agreement.

 2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive  
5 year periods, unless either Party notifies the other in writing about its intention to terminate this Agreement at 
least six (6) months prior to its expiry.

Article 12
The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects 
or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or 
activities, unless the Parties agree on otherwise.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this 
Agreement.

Done in Beirut on this 28 Day of February in the year of 2013 in two originals each, in the Arabic, Hungarian and 
English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

 For the Government of the Republic of Lebanon For the Government of Hungary”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  külgazdaságért és a  Kárpát-medencei Gazdasági Övezet 

gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló  
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 2. alcím, valamint az  1. és a  2.  melléklet tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 8. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel 
annak az ellátottnak a foglalkoztatására,)
„aa) akinek a foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül 
vagy”

2. § (1) Az Szfr. 16/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  fenntartó évente, a  tárgyévet követő év február 28-áig, a  támogatási szerződés évközi megszűnése esetén 
a  megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a  Hivatalhoz a  tárgyévben igénybe vett szociális 
foglalkoztatási támogatásról. Az  elszámolást a  Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, 
majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.
(2) Az  elszámolást a  Hivatal megvizsgálja, és a  fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos 
határidővel – hiánypótlásra hívja fel.”

 (2) Az Szfr. 16/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  elszámolások elfogadásáról a  Hivatal a  beérkezésüket követő 30 napon belül dönt. A  döntésről 5 napon 
belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus úton – az elszámolás másolatának egyidejű megküldésével – 
a  folyósító és az  ellenőrző igazgatóságot. A  Hivatal az  elszámolást elutasítja, ha abból a  foglalkoztatás, illetve 
a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.
(5) Az  elszámolás szabályszerűségét a  szociális intézmény, illetve a  fenntartó, valamint a  külső foglalkoztató 
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság (a  továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) a  szociális 
intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a  fenntartó és a  foglalkoztató székhelyén, telephelyén 
ellenőrzi. Az  ellenőrzést a  támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a  Hivatal által a  (4)  bekezdés alapján 
az  ellenőrző igazgatósághoz megküldött elszámolás beérkezésétől számított 60 napon belül kell lefolytatni. 
Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, 
továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.”

3. §  Az Szfr. 17. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szociális foglalkoztatás 2014. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2013. december 31-én 
hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2014. december 31-éig meghosszabbodik.”

4. §  Hatályát veszti az Szfr.
a) 16/C. § (3) bekezdése,
b) 17. § (2) bekezdése.
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2. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 6. pont 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(E rendelet alkalmazásában 
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki)
„6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy”

 (2) Az Mmtr. 1. §-a a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. munkahelyteremtés: megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából új 
munkahely létrehozása vagy meglévő munkahely átalakítása;
14. újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállaló: az  a  megváltozott munkaképességű 
munkavállaló, aki a munkáltatóval vagy annak jogelődjével az alkalmazás kezdetét megelőző 1 éven belül nem állt 
munkaviszonyban, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.”

6. § (1) Az Mmtr. 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„c) az akkreditálni kívánt telephely
ca) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,
cb) működéséhez szükséges engedélyek másolatát;”

 (2) Az Mmtr. 5. § (3) bekezdés g) pontja a következő gg) alponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell 
a munkáltató képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy)
„gg) a munkáltató üzemi megállapodás vagy kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e;”

 (3) Az Mmtr. 5. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„l) ha a  munkáltató valamely vállalkozás részére a  munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül 
végzendő termelő vagy – üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető – 
szolgáltató tevékenységet folytat (a továbbiakban: más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység),
la) a termelő vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerződés másolatát,
lb) a  munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván más 
vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység keretében foglalkoztatni,
lc) a  vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási 
körülményeinek ellenőrzéséhez hozzájárul,
ld) a  munkáltató és a  vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a  munkavégzés helye tekintetében a  3.  §-ban 
foglalt feltételek teljesülnek;”

 (4) Az Mmtr. 5. § (3) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell)
„n) a ténylegesen végzett vagy végezni kívánt tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, igazolások másolatát;
o) ha a  munkáltatónál üzemi tanács vagy üzemi megbízott működik, a  legutóbbi választás időpontjáról szóló 
tájékoztatást.”

7. §  Az Mmtr. 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Vissza kell vonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató)
„i) a  2. és a  3.  § szerinti, az  akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó valamely feltételt nem teljesíti, 
amennyiben a  hiánypótlásra vagy a  jogsértő állapot vagy magatartás megszüntetésére felhívó végzésben 
biztosított határidő eredménytelenül telt el.”
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8. §  Az Mmtr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 
4 órában – legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legalább napi 2 órában – 
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztat.”

9. §  Az Mmtr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató köteles
a) legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 2 órában legalább 1 fő,
b) 21–100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fő,
c) 101–250 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 1 fő,
d) 251–1000 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 2 fő,
e) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 3 fő
rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.”

10. § (1) Az Mmtr. 15. § (1) bekezdés c) pontja a következő cf ) alponttal egészül ki:
(Az akkreditált munkáltató köteles 
8 munkanapon belül bejelenteni)
„cf ) ha más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,”

 (2) Az Mmtr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység bejelentésével egyidejűleg mellékelni kell az  5.  § 
(3) bekezdés l) pontjában meghatározott dokumentumokat.”

11. § (1) Az Mmtr. 16. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal az ellenőrzés során negatív értékelőpontot állapít meg a következő esetekben és mértékben:)
„f ) ha a csődeljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 2 pont mértékben,”

 (2) Az Mmtr. 16. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal az ellenőrzés során negatív értékelőpontot állapít meg a következő esetekben és mértékben:)
„h) a 2. és a 3. § szerinti, az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltétel megsértése esetén 1–4 pontig 
terjedő mértékben.”

12. §  Az Mmtr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag
a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához (egyéni támogatás) vagy
b) munkahely rehabilitációs célú átalakításához (munkahely-teremtési támogatás)
nyújtható.
(2) Az  e  rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a  munkáltató által 
foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a 
szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az  Mmtv. 23.  § (1)  bekezdésében meghatározott kötelező 
foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.
(3) Egy munkavállaló után egyszerre csak egy munkáltató részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban.
(4) E  rendelet alkalmazása során az  általános csoportmentességi rendelet 42.  cikk (3)  bekezdés d)  pontja szerinti 
védett munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.”

13. §  Az Mmtr. a  20.  §-át megelőzően a  következő III/A. fejezet-megjelöléssel, ezt követően a  következő 
14/A. alcím-megjelöléssel egészül ki:
„III/A. FEJEZET 
AZ EGYÉNI TÁMOGATÁS SZABÁLYAI
14/A. Az egyéni támogatás általános szabályai”

14. §  Az Mmtr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) Az  egyéni támogatással a  megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszonyban történő, 
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.
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(2) A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaidő-keretben történő foglalkoztatása akkor támogatható, 
ha
a) a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás
aa) a munkavállaló egészségi állapotát nem veszélyezteti és
ab) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel összhangban áll, és
b) a  munkavállaló munkaköre tekintetében a  munkaidő-keret alkalmazásáról a  32.  § szerinti éves támogatási 
szerződésben megállapodtak.”

15. §  Az Mmtr. a 15. alcímét megelőzően a következő 20/A–20/D. §-sal egészül ki:
„20/A. § Az egyéni támogatás keretében a következő költségek támogathatóak:
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
b) a  megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a  megváltozott munkaképességből fakadó 
többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
20/B.  § (1) Az  egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható egyéni 
támogatást együttesen kell megállapítani.
(2) Az  egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a  tranzit és a  tartós 
foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni.
(3) Az egyéni támogatás éves keretösszegének a meghatározására a 31. § szerint kerül sor.
(4) A  (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében – a 21. § 
(6)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott 
munkavállaló kivételével – az  egyéni támogatás éves keretösszege az  egyéni támogatás – a  33.  § szerinti egyéni 
foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének
a) 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90%-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása során az egyéni támogatás 2014. január 1-jét megelőző időtartamát figyelmen kívül 
kell hagyni.
20/C.  § Adott munkavállaló esetében az  egyéni támogatás időtartamát és a  támogatás időtartamának kezdetét 
a  rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a  munkavállaló komplex minősítésben meghatározott 
rehabilitációs szükségletei alapján.
20/D. § (1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerződés megkötése.
(3) Éves támogatási szerződés azzal a munkáltatóval köthető, aki az e rendelet szerinti keretszerződéssel rendelkezik.
(4) Keretszerződés a  rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthető, illetve 
a pályázaton nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerződése.”

16. §  Az Mmtr. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának költségei bérköltség 
helyett többletköltségként is elszámolhatóak, ha a  munkáltató őt – a  rehabilitációs tervvel összhangban – 
a  12.  § szerinti rehabilitációs tanácsadóként, a  13.  § szerinti rehabilitációs mentorként vagy a  14.  § szerinti segítő 
személyként foglalkoztatja.”

17. §  Nem lép hatályba az Mmtr. 23. § (4) bekezdése.

18. §  Az Mmtr. 32. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell)
„f ) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidő-keretet kíván megállapítani.”

19. §  Az Mmtr. 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  munkáltató jogosult a  (2)  bekezdés e) és f )  pontja szerinti adatok tekintetében az  egyéni foglalkoztatási 
megállapodást egyoldalúan módosítani a megállapodásban meghatározott elektronikus felületen keresztül.”
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20. §  Az Mmtr. 35. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási időszak lejárta előtt – a rehabilitációs szakigazgatási 
szerv egyetértése nélkül – a  munkaviszonyt megszüntetik, a  megürült álláshelyet betöltő munkavállaló esetében 
a  20/B.  § (4)  bekezdésének az  alkalmazása során – az  előző munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az  előző 
munkavállaló esetében megállapított támogatási időszak végéig – úgy kell eljárni, mint ha az  új munkavállaló 
az előző munkavállaló támogatási időtartamát folytatná; ezt követően a munkavállalóra az általános szabályokat kell 
alkalmazni.”

21. §  Az Mmtr. 37. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók 
által ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a  havi átlagban legalább napi 5 órás időtartamú 
foglalkoztatás. A havi átlagban napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része 
használható fel.”

22. §  Az Mmtr. 38. § (1) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén)
„d) a  munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a  munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs 
foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel – az átlagos napi 5 órát 
el nem érő foglalkoztatás esetén csak az  egyéni támogatás éves keretösszege – a  munkaidő-keret időtartamára 
számított hányadának – időarányos része használható fel,”

23. § (1) Az Mmtr. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a  37.  § (1)  bekezdése szerinti havi 
keretösszeget – munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított 
havi keretösszeget – előlegként, ezt követően a  havi keretösszegnek az  előző hónapra benyújtott munkáltatói 
elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani. Az  előleg összegének levonására az  utolsó havi, 
kifizetésre jóváhagyott támogatás összegéből kerül sor. Amennyiben az utolsó havi támogatás elszámolás nem éri el 
a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget – munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, 
munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget –, az  el nem számolt előleget a  munkáltató a  Hivatal részére 
az utolsó elszámolt hónapot követő harmadik hónap 1-jéig visszafizeti.”

 (2) Az Mmtr. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  folyósítás feltétele, hogy a  munkáltató a  foglalkoztatással kapcsolatos költségeivel a  jogosultsági hónapot 
követő hónap 20-áig elszámol.”

24. §  Az Mmtr. a 42. §-át követően a következő III/B. fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET 
A MUNKAHELY-TEREMTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYAI
28/A. A munkahely-teremtési támogatás általános szabályai
42/A.  § (1) A  munkahely-teremtési támogatás keretében az  általános csoportmentességi rendelet 42.  cikk 
(3)  bekezdés a), valamint c) és d)  pontjában meghatározott költségek támogathatóak, az  általános 
csoportmentességi rendelet 42. cikkében meghatározott feltételekkel.
(2) A támogatási intenzitás – ideértve az egyéb költségvetési forrásból kapott támogatásokat – nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 100%-át.
(3) A  munkahely-teremtési támogatás a  munkahely-teremtési támogatásról szóló hatósági szerződés 
(a továbbiakban: munkahely-teremtési szerződés) alapján nyújtható.
(4) Munkahely-teremtési szerződés a munkahely-teremtési pályázaton nyertes munkáltatóval köthető.
(5) A munkahely-teremtési támogatás mértékéről a miniszter dönt azzal, hogy annak összege legfeljebb
a) az  új vagy átalakított munkahelyen újonnan alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók 
– a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott – létszámának és
b) az egyéni támogatás – a szerződéskötés évében érvényes – éves keretösszege kétszeresének
a szorzata.
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(6) Adott évben a munkahely-teremtési pályázatokon elnyerhető munkahely-teremtési támogatások összege nem 
haladhatja meg 
a) az adott évet megelőző évben egyéni támogatásra kiírt pályázatok keretében befogadott valamennyi 
foglalkoztatási kapacitás legfeljebb 2%-ának és
b) az egyéni támogatás – a szerződéskötés évében érvényes – éves keretösszege legfeljebb kétszeresének
a szorzatát.
42/B. § (1) A munkahely-teremtési támogatás feltétele, hogy a munkáltató
a) akkreditált munkáltató,
b) a munkahelyteremtést a munkahely-teremtési támogatásra kiírt pályázatban meghatározott határidőn belül, de 
legkésőbb a támogatásról szóló döntéstől számított 12 hónapon belül befejezi,
c) a  támogatással érintett ingatlan használatára a  munkahelyteremtés befejezését 90 nappal követő időponttól 
számítva legalább 2 év időtartamra (a  továbbiakban: rendelkezésre állás időtartama) érvényes jogcímmel 
rendelkezik,
d) a rendelkezésre állás időtartama alatt
da) az új vagy átalakított munkahelyet fenntartja, és
db) az új vagy átalakított munkahelyen a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámban újonnan 
alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, a  rehabilitációs szakigazgatási szervvel 
kötött megállapodásnak megfelelően (a továbbiakban: foglalkoztatási kötelezettség).
(2) Ha a munkáltató a rendelkezésre állás időtartama alatt az új vagy átalakított munkahelyen nem tud a munkahely-
teremtési szerződésben meghatározott létszámban újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű 
munkavállalót foglalkoztatni, a  foglalkoztatási kötelezettségét akkor is teljesíti, ha a  munkahely-teremtési 
szerződésben meghatározott határidőt figyelembe véve az  új vagy átalakított munkahelyen újonnan alkalmazott 
megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának és foglalkoztatásuk időtartamának a  szorzata eléri 
a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszám és a rendelkezésre állás időtartamának a szorzatát.
(3) A  (2)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a  rehabilitációs szakigazgatási szerv a  munkáltató részére 
a  munkahelyteremtés befejezését követő 90 napon belül nem tudja kiközvetíteni a  munkahely-teremtési 
szerződésben meghatározott létszámú megváltozott munkaképességű személyt.
(4) Ha a  munkáltató az  új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló tekintetében rendelkezik 
egyéni foglalkoztatási megállapodással, az (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti megállapodás alatt az egyéni 
foglalkoztatási megállapodást kell érteni, ellenkező esetben az  (1)  bekezdés d)  pont db)  alpontja szerinti 
megállapodásra az  egyéni foglalkoztatási megállapodás 33.  §-ban meghatározott szabályait kell alkalmazni, 
a következő eltérésekkel:
a) az  egyéni támogatással érintett munkavállaló alatt az  új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott 
munkavállalót kell érteni,
b) az  egyéni támogatás kezdetére és időtartamára, valamint mértékének megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseket nem kell alkalmazni,
c) a  megállapodást a  rehabilitációs szakigazgatási szerv azonnali hatállyal felmondhatja, ha az  új vagy átalakított 
munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló tekintetében a  21.  § (3)  bekezdésében megállapított valamely kizáró 
feltétel teljesül.
(5) Nem nyújtható munkahely-teremtési támogatás,
a) ha a munkáltatót a munkahely-teremtési pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről 
szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 82.  §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a  vizsgált 
időszakban jogerőre emelkedett határozatok alapján kiszabott bírságok együttes összege elérte a  kérelem 
benyújtását megelőző hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét,
ab) kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a  kötelező legkisebb munkabér 
tízszeresét,
b) ha a munkáltató a munkahelyteremtéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) ha a munkáltató a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) ha a munkáltató jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
e) ha a munkáltatónak az állami adó- és vámhatóságnál esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
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f ) ha a  munkáltató a  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi CLXXXI.  törvény 6.  §-a 
alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
g) ha a  munkáltató a  munkahely-teremtési szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
h) ha a  munkáltató nem felel meg az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdése szerinti 
követelményeknek,
i) ha a  munkáltató megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához a  munkahely-teremtési pályázat 
benyújtása előtt költségvetési támogatásban részesült és ennek felhasználásáról – jogszabályi vagy szerződéses 
kötelezettségét megszegve – még nem számolt el,
j) ha a  munkáltató a  munkahely-teremtési pályázat kiírását megelőző hat hónapban a  munkahelyteremtés helye 
szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott 
végre,
k) ha a munkáltató a munkahely-teremtési pályázat kiírását megelőzően a pályázatban meghatározott munkahely-
teremtési tevékenységet már megkezdte.
28/B. A munkahely-teremtési pályázat szabályai
42/C. § (1) A pályázaton kizárólag egyéni támogatásban részesülő munkáltató vehet részt.
(2) A  pályázati felhívást legalább a  benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a  miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat célját,
b) a pályázaton történő részvétel feltételeit,
c) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét,
d) a megkövetelt biztosíték mértékét, formáját,
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat,
f ) a munkahelyteremtés megvalósulásának határidejét és feltételrendszerét,
g) a támogatott tevékenység megvalósításának időtartamát,
h) a munkahely-teremtési szerződés megkötésének feltételeit és határidejét,
i) a szerződésszegés eseteit és azok jogkövetkezményeit,
j) a  pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a  pályázat elbírálásának főbb szempontjait és határidejét, 
a döntéshozatal módját,
k) a munkahely-teremtési támogatás keretében elszámolható költségek körét.
42/D. § (1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.
(2) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a  Hivatal a  pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidővel 
hiánypótlásra hívja fel.
(3) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak 
határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
(4) A  pályázati eljárás – az  (5) és a  (6)  bekezdésben meghatározottak kivételével – megegyezik a  27.  §  
(1)–(6) bekezdése szerinti eljárással.
(5) A Hivatal a döntésről értesíti a pályázókat, elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát.
(6) Ha a  munkáltató részére a  pályázatában megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítására kerül sor, 
a  munkáltató a  Hivatal által adott határidőn belül a  pályázattól elállhat, vagy a  megállapított támogatás keretei 
között a  pályázatot módosíthatja. A  megállapított támogatás keretei között módosított pályázatról a  bizottság 
javaslata alapján a miniszter dönt.
28/C. A munkahely-teremtési szerződés szabályai
42/E. § A munkahely-teremtési szerződést a Hivatal köti meg. A szerződésben meg kell határozni
a) a támogatás tárgyát,
b) az  új vagy átalakított munkahelyen a  rendelkezésre állás időtartama alatt újonnan alkalmazandó megváltozott 
munkaképességű munkavállalók létszámát,
c) a 42/B. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének a határidejét,
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és módját,
f ) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének feltételeit, valamint
g) a támogatás visszafizetésének részletes szabályait.
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28/D. A munkahely-teremtési támogatás folyósításának, valamint ellenőrzésének és visszafizetésének 
szabályai
42/F.  § Az  elnyert támogatást a  munkahely-teremtési szerződésben meghatározott részletekben, előfinanszírozás 
formájában a Hivatal folyósítja.
42/G.  § A  munkahely-teremtési támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzését a  Hivatal, pénzügyi ellenőrzését 
a Magyar Államkincstár végzi. A támogatás visszafizetésére a 41. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az éves 
támogatási szerződés alatt a munkahely-teremtési szerződést kell érteni.”

25. §  Az Mmtr. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § (1) A  szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a  szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. 
(V.  12.) Korm. rendelet, továbbá a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2013. (IX. 20.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Mr1.) hatálybalépésekor nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony, hanem 
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott rehabilitációs tanácsadót 2013. október 1-jétől 
csak munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében lehet foglalkoztatni.
(2) Az Mr1. hatálybalépéséig terjedő időszak tekintetében az Mr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos
a) 17. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint
b) 29. § (5) bekezdés b) pontját
nem kell alkalmazni.
(3) Az Mr1. által megállapított
a) 20. § (2) bekezdés b) pontját 2014. január 1-jétől,
b) 32. § (2) bekezdés f ) pontját első alkalommal a 2014. évre vonatkozó éves támogatási szerződések megkötésekor
kell alkalmazni.
(4) Az Mr1. által megállapított 20/B. § (4) és (5) bekezdését 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2014. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Hivatal 1 évre 
köt keretszerződést.”

26. § (1) Az Mmtr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Mmtr. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

27. §  Az Mmtr.
a) III. Fejezetének címében a „TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI” szövegrész helyébe a „TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI” szöveg,
b) 21.  § (7)  bekezdés b)  pontjának nyitó szövegrészében a  „kötelességszegésnek” szövegrész helyébe 

a „kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátásnak” szöveg,
c) 26. § (1) bekezdésében a „szeptember 10-éig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-áig” szöveg,
d) 26. § (7) bekezdésében a „8 munkanapos” szövegrész helyébe az „5 munkanapos” szöveg,
e) 27. § (1) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon” szöveg,
f ) 27. § (3) bekezdésében a „javaslatot tesz” szövegrész helyébe a „2 munkanapon belül javaslatot tesz” szöveg,
g) 27. § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „3 munkanapon” szöveg,
h) 29. § (3) bekezdésében a „november 20-ig” szövegrész helyébe a „november 30-ig” szöveg,
i) 29. § (4) bekezdés b) pontjában az „a szerződésben” szövegrész helyébe az „az éves támogatási szerződésben” 

szöveg,
j) 32. § (2) bekezdés c) pontjában a „munkavállalók számát,” szövegrész helyébe a „munkavállalók számát tartós, 

illetve tranzit foglalkoztatás szerinti bontásban, valamint” szöveg
lép.

28. § (1) Hatályát veszti az Mmtr.
a) 5.  § (3)  bekezdés g)  pont gd)  alpontjában az „az érdekképviseleti szervezet működésének szabályzatával,” 

szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdés m) pont mc) és md) alpontja,
c) 6. § (1) bekezdés c) pontja,
d) 6. § (2) bekezdés c) pontja
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e) 13. § (2) bekezdés d) pontja,
f ) 13. § (5) bekezdésben a „– teljes munkaidőben –” szövegrész,
g) 15. § (1) bekezdés e) pontja,
h) 16. § (7) bekezdése,
i) 17. alcíme,
j) 29.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „a foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatással érintett telephelyeit, 

telephelyenként” szövegrész,
k) 29. § (5) bekezdés b) pontja,
l) 43.  § (5)  bekezdésében a „23.  § (4)  bekezdése és a” szövegrész, valamint az „azzal, hogy a  támogatás 2014. 

január 1-jét megelőző időtartamát a 23. § (4) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása során figyelmen kívül kell 
hagyni” szövegrész,

m) 49–52. §-a.
 (2) Hatályát veszti az Mmtr. 5. § (1) bekezdésében az „elektronikus adathordozón egy példányban vagy” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és ez a rendelet 
2014. január 2-án hatályát veszti.

 (2) A 28. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

30. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az Mmtr. 1. melléklet 1. pont c) alpontja a következő cn) és co) alponttal egészül ki:
(Képesítési előírások: 
Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:)
„cn) okleveles rehabilitációs szakember,
co) rehabilitációs gazdasági menedzser.”

 2. Az Mmtr. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Gyakorlati idő:
Az 1.  pont a)  alpont ad)  alpontja szerinti képesítés esetén további feltétel megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál humánpolitikai vagy foglalkozási rehabilitációs területen eltöltött, 
rehabilitációs tanácsadó esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.”

2. melléklet a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelethez

 1. Az Mmtr. 3. melléklet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A negatív értékelőpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben)
„a) a  munkaszerződés, a  munkaköri leírás, illetve a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 46.  §-ában 
előírt írásbeli tájékoztatás hiánya vagy hiányosságai (1–4 pont),”
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 2. Az Mmtr. 3. melléklet f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A negatív értékelőpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben)
„f ) a  foglalkozási rehabilitációs szakmai program vagy a  személyes rehabilitációs terv hiánya, illetve 
e dokumentumokban foglaltak gyakorlati megvalósításának hiányosságai (1–4 pont),”

 3. Az Mmtr. 3. melléklete a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(A negatív értékelőpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben)
„j) a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény hiánya (1–2 pont),
k) a megváltozott munkaképességet igazoló dokumentum hiánya (1–3 pont).”

A Kormány 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelete
a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13.4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló  
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tbr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapbírság legkisebb összege a 2. §-ban meghatározott legnagyobb alapbírság összegének negyede, illetve 
védett természeti érték veszélyeztetése, károsítása esetében a  pénzben kifejezett érték vagy értékek összegének 
a negyede.”

2. § (1) A Tbr. 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:
a természet általános védelmét (Tvt. II. rész) szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásainak megsértése esetén:]
„ab) természeti területre, Natura 2000 területre vonatkozó előírás megsértésével okozott veszélyeztetés 
vagy károsítás esetében a  veszélyeztetett vagy károsított területnagyság alapján, megkezdett hektáronként 
veszélyeztetés esetén legfeljebb százezer, károsítás esetén legfeljebb kettőszázezer forint,”

 (2) A Tbr. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:)
„b) védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése esetében legfeljebb a  veszélyeztetett védett természeti 
értékek pénzben kifejezett értékének összege, károsítása, elpusztítása esetében a  károsított, elpusztított védett 
természeti értékek pénzben kifejezett értéke összegének legfeljebb háromszorosa;”

 (3) A Tbr. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:)
„d) barlang jogellenes veszélyeztetése, károsítása esetében legfeljebb ötszázezer forint, elpusztítása esetében 
a barlang felületének minden megkezdett száz négyzetmétere után legfeljebb hétszázötvenezer forint;”

 (4) A Tbr. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:)
„e) a  védett természeti terület, Natura 2000 terület, továbbá barlang jogellenes megváltoztatása, átalakítása 
esetében a c) és d) pontok károsításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a védett természeti területen, 
Natura 2000 területen, illetve barlangban a  védelem céljával össze nem egyeztethető, c) és d)  pontok alá nem 
tartozó tevékenység folytatása esetén legfeljebb ötszázezer forint;”
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 (5) A Tbr. 2. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:
a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén:)
„gc) védett természeti terület, Natura 2000 terület esetében a  területnagyság alapján megkezdett hektáronként 
legfeljebb ötszázezer forint,”

 (6) A Tbr. 2. § (1) bekezdés g) pontja a következő ge) alponttal egészül ki:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:
a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén:)
„ge) tájvédelmi előírások megsértése esetében a  területnagyság alapján, megkezdett hektáronként legfeljebb 
százezer forint;”

3. §  A Tbr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A 2. § alapján meghatározott alapbírságot:
a) a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott veszélyeztetés esetén, ha a  veszélyeztetés eredményeként 
a védett természeti érték fennmaradása súlyos veszélybe kerül, 2-es,
b) a  2.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott zavarás esetén, ha a  fokozottan védett élő szervezet vagy 
életközösség, illetve ezek élőhelyének zavarásával jár együtt, 2-es,
c) a  2.  §-ban meghatározott védett élő szervezet tömeges pusztulása esetén, más védett természeti érték, illetve 
védett természeti terület helyreállíthatatlan károsodása esetén 5-ös,
d) ha az  elkövetővel szemben – az  elkövetéstől számított 2 éven belül – jogerősen természetvédelmi bírságot 
szabtak ki, valamennyi eset után 2-es
szorzószámmal kell megszorozni.”

4. §  A Tbr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  természetvédelmi bírságot a Tvt. 80. § több pontja alapján is ki lehet szabni, akkor a magasabb összegű 
bírságtételt meghatározó pont alapján kell eljárni.”

5. §  A Tbr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  természetvédelmi bírság összegének meghatározásakor előbb az  alapbírság összegét kell meghatározni, 
amely során figyelembe kell venni
1. a tevőleges magatartás, illetve a mulasztás körülményeit;
2. a kötelezettségszegés súlyosságát;
3. a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését;
4. a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását;
5. az ország természetvédelmi helyzetére, illetve a térség természeti állapotának egészére gyakorolt hatását;
6. a jogsértő magatartással érintett területnek az ökológiai hálózat koherenciájában betöltött szerepét;
7. a  jogsértő magatartással érintett élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező természetvédelmi helyzetének 
elérését vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét;
8. a jogsértő magatartással érintett populáció szerepét, sérülékenységét;
9. a  jogsértő magatartással érintett fajok tömegességét, állománysűrűségét, állománynagyságát, reprodukciós 
rátáját;
10. a  jogsértő magatartással érintett faj, élőhelytípus ritkaságát (helyi, regionális, országos, európai közösségi 
szinten);
11. a jogsértő magatartással érintett fajok szaporodási képességét;
12. a bekövetkezett kár mértékét;
13. a  helyreállíthatóság lehetőségét, a  terület természetes megújulási képességét, a  faj állományának, illetve 
az élőhelytípusnak a regenerálódási képességét;
14. azt, hogy a jogsértő magatartás hogyan viszonyul a természetvédelmi szempontból szükségszerű kezeléshez;
15. azt, hogy az elkövetőt a további, a természet védelméhez fűződő érdekeket sértő magatartástól visszatartsa;
16. azt, hogy a cselekményt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végezte.”
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6. §  A Tbr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti határozattal egyidejűleg – szükség esetén, és ha ennek a  jogszabályi feltételei 
fennállnak – önálló határozatban kell rendelkezni a  veszélyeztető, károsító, zavaró tevékenység korlátozásáról, 
felfüggesztéséről, megtiltásáról, továbbá a  helyreállítási kötelezettség meghatározását követően, a  helyreállítási 
kötelezettség elrendeléséről.”

7. § (1) A Tbr.
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pont nyitó szövegrészében a  „természet általános védelmét (Tvt. II. rész) szolgáló 

jogszabály” szövegrész helyébe a „természet védelmét szolgáló jogszabály”,
b) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „százezer” szövegrész helyébe a „kettőszázezer”
szöveg lép.

 (2) A Tbr. 2. § (2) bekezdésében a „károsítása,” szövegrész helyébe a „károsítása, elpusztítása” szöveg lép.

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

8. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 5. § (5) és 
(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az  építési naplót – az  elektronikus építési 
napló esetén az első elektronikus építési főnaplót – és abban a  (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt – az  időpont, 
a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell.
(5a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész tulajdonosa, az  építési munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő, (4)  bekezdés szerinti 
átadását a  telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul vennie és azt 
az építési naplóhoz csatolnia.
(5b) Az  (5a)  bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában az  építési munkaterület nem adható át 
a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg.”

9. §  Az Épkiv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az  építési munkaterületen 
rendelkezésre kell állnia papír alapon is.”

10. §  Az Épkiv. 24. §-a a következő (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen 
bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a  tényt – a  várható munkafolytatási nap 
megjelölésével – az  utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az  építési naplót az  építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt – a  26.  § (8)–(10)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az  építési 
munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.
(4b) Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések 
tudomásulvételét bejegyzésével igazolja.”

11. §  Az Épkiv. a 24/A. §-t követően a következő alcímmel és 24/B. §-sal egészül ki:
„Az e-építési napló készenlétbe helyezése
24/B. § (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a  továbbiakban: OÉNY) 
üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési 
Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az  építtető kezdeményezésére az  elektronikus építési naplót, 
és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését 
elektronikusan az  OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az  üzemeltetési 
szabályzatban foglaltak szerint.
(2) A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY 
elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter 
által kijelölt rendszer üzemeltetőnél.”
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12. §  Az Épkiv. 25. §-a a következő (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti e-építési napló készenlétbe 
helyezésének megszüntetését és a  (4)  bekezdés d)  pontja, valamint az  (5)  bekezdés szerint az  e-építési napló 
lezárását az LLTK ilyen tartalmú megkeresésével teljesíti.
(11) Az e-építési napló mellékletei:
a) készenléti tárhely,
b) a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, továbbá
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás.”

13. §  Az Épkiv. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei:
a) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat, jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
b) a felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó 
teljesítésigazolási napló, valamint
c) az  építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az  építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat, mérési 
jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési 
vizsgálati tanúsítványokat, továbbá az a)–b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további 
dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló.”

14. §  Az Épkiv. a 27/A. §-t követően a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § A 27. § (1) bekezdésében meghatározottak – feladatkörüknek megfelelően – az e-építési napló lezárásáig 
tehetnek bejegyzést.”

15. §  Az Épkiv. 42. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (7)  bekezdés szerinti és a  (7)  bekezdésben meghatározott időpontig megkezdett építőipari kivitelezések 
esetén az  építési naplót papír alapon a  2.  melléklet szerinti tartalommal és formában a  2013. szeptember 30-án 
hatályos rendelkezések szerint kell vezetni.
(7) Az elektronikus építési naplót
a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 
1-jét,
b) a  közlekedési, a  víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § 
(2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,
c) a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,
d) az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-jét
követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.”

16. §  Az Épkiv.
a) 23. § (2) bekezdésében az „összeállítani” szövegrész helyébe az „előállítani” szöveg,
b) 40/B. § (1) bekezdésében az „Országos Építésügyi Nyilvántartás” szövegrész helyébe az „OÉNY” szöveg,
c) 42.  § (4)  bekezdésében a  „kötelezettséget azon” szövegrész helyébe a  „kötelezettséget – a  (6) és 

(7) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon” szöveg,
d) 2. melléklet II. 1. b) pontjában a „háromszor: 7, 13 és 21 órakor,” szövegrész helyébe a „legalább kétszer, és” 

szöveg,
e) 2. melléklet II. 1. f ) pontjában az „a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet” szövegrész 

helyébe az „a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet” szöveg,
f ) 2. melléklet II. 2. a) pontjában a „munkahely” szövegrész helyébe a „munkaterület” szöveg
lép.

17. §  Nem lép hatályba
a) az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 

57. § (3) bekezdése, 63. §-a, 68. § (1) bekezdése,
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b) az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
ba) 2. § (8) bekezdésével megállapított Épkiv. 24/A. § (3) és (6) bekezdése,
bb) 2. § (9) bekezdésével megállapított Épkiv. 25. § (1)–(2) bekezdése, 26. § (4) bekezdése, 27. § (5) és 

(6) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. január 
1-jén hatályát veszti.

 (2) A 8–11. § és a 14–16. § 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 12–13. § 2013. október 2-án lép hatályba.
 (4) Az 1–7. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1659/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán való magyar részvételről

A Kormány
 1. jóváhagyja – a  melléklet szerint – az  ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség 

tevékenységének irányelveit;
 2. felhatalmazza a  külügyminisztert, hogy az  ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség 

vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1659/2013. (IX. 20.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán a  magyar küldöttség jelen irányelvvel, a  kormányprogram céljaival és 
feladataival, valamint az Európai Unió közgyűlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket és a közös 
euro-atlanti értékeket egyidejűleg érvényesítve tevékenykedjen.
A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával és működésével kapcsolatban
1. hangsúlyozza, hogy Magyarország az  Egyesült Nemzetek Szervezetét tekinti a  nemzetközi kapcsolatok 

alapvető és meghatározó multilaterális keretének a globalizáció összetett és ellentmondásos jelenségeinek 
kezelésére, továbbá a hagyományos, valamint a XXI. század újszerű biztonságpolitikai, humanitárius, emberi 
jogi, gazdasági és környezetvédelmi kihívásainak megoldására;

2. tevékenységével – az  Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretei között – aktívan működjön 
közre az ENSZ reformfolyamatának keretében a 2005. évi szeptemberi csúcstalálkozót követően létrehozott 
új ENSZ-szervek, a Békeépítő Bizottság és az Emberi Jogi Tanács tevékenységének megerősítésében;

3. kísérje figyelemmel az  ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására 
vonatkozó javaslatok alakulását, a 2009 februárjában megkezdődött kormányközi tárgyalások folyamatát és 
eredményeit; jelezze, hogy a  megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a  XXI. század új geopolitikai 
és gazdasági realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a  nemzetközi politikai és 
gazdasági erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság 
követelményére is;

4. erősítse meg, hogy a  világszervezet irányításának reformja, a  Közgyűlés revitalizációja, és az  ENSZ 
fenntartható fejlődési és környezetvédelmi rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is 
hozzá kíván járulni a folyamat előre viteléhez;

5. erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az  ENSZ fenntartható fejlődési és fejlesztési rendszere 
reformjának továbbvitelét, aminek nyomán lehetségessé válik majd a  vonatkozó feladatok hatékonyabb 
ellátása; aktívan támogassa a fenntartható fejlődéssel, illetve ennek speciális területeivel, többek között a víz 
és szanitációval kapcsolatos kezdeményezéseket;

6. kísérje figyelemmel a  2005. évi csúcstalálkozón, illetve az  ennek nyomán megindult reformfolyamat 
keretében felvetett és jelenleg is formálódó olyan új elgondolások alakulását és támogatottságát, mint 
a védelmi felelősség elve és az emberi biztonság kategóriája;
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7. az ENSZ finanszírozásának fenntarthatósága érdekében – összhangban az  EU prioritásaival – igyekezzen 
napirenden tartani a  jelenleg a  tagdíjaknak az  elmúlt időszak világgazdasági változásait nem tükröző 
elosztását eredményező tagdíjskála felülvizsgálatának kérdését;

A küldöttség a béke és biztonság témakörében
8. az EU vonatkozó stratégiáival is összhangban aktívan vegyen részt az  Egyesült Nemzetek Szervezetének 

a  leszerelési és non-proliferációs rendszerek erősítését célzó tevékenységében, különös tekintettel 
a  Leszerelési Értekezlet (CD) revitalizálására vonatkozó erőfeszítésekre, az  Átfogó Atomcsend Szerződés 
(CTBT) hatálybalépését szorgalmazó országok magas szintű ülésére, a  Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 
hatálybalépésének 15. évfordulója alkalmából tartandó emlékülésre, valamint a  Fegyverkereskedelmi 
Szerződés (ATT) létrehozását célzó tárgyalások folytatására;

 9. a terrorizmus elleni harc keretében járuljon hozzá a terrorizmus elleni normatív szabályozás megerősítéséhez, 
így különösen az  ENSZ terrorizmus ellenes globális stratégiája alkalmazásának előmozdításához, 
a  nemzetközi terrorizmus tárgyában létrehozandó átfogó egyezmény tárgyalásának mielőbbi lezárásához, 
valamint az ENSZ terrorizmus-ellenes koordinátori poszt mielőbbi létrehozásához;

10. emelje ki a nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció alkalmazásának, 
illetve a  válságrendezés terén a  gyors, időben történő nemzetközi reagálás és jelenlét szükségességét, 
valamint támogassa a főtitkárnak az ENSZ-titkárság illetékes részlegei megerősítésére irányuló elképzeléseit;

11. uniós partnereinkkel együttműködve szorgalmazza a  konfliktus utáni válságkezelés és fejlesztés 
összefüggéseinek további vizsgálatát, a  Békeépítési Bizottság ez  irányú tevékenységének megerősítését, 
valamint az Európai Unió és az ENSZ konfliktus utáni tevékenységének összehangolását;

12. vegyen részt az  ENSZ békefenntartó tevékenysége felülvizsgálatával, annak hatékonyabbá tételével 
kapcsolatban megindult közös gondolkodásban, ide értve az  ENSZ-titkárság békefenntartással foglalkozó 
részlegei megerősítését, a  békefenntartó missziók összetett mandátumának korszerűbb kialakítását, 
a  kapacitásalapú megközelítést, a  civil lakosság védelmét, illetve a  békefenntartók robosztusabb fellépését 
célzó kezdeményezések támogatását, valamint a  missziók pénzügyi, logisztikai és személyi feltételeinek 
tervezésével kapcsolatos kérdéseket is;

13. az EU közös kül- és biztonságpolitikai egyeztető mechanizmusában való részvétele során nemzeti 
érdekeinkkel összhangban járuljon hozzá a  közös európai külpolitika kohéziójának további erősödéséhez, 
az  Unió ENSZ-szervekben való megfelelő képviseletének kialakításához, valamint a  közös kül- és 
biztonságpolitikai törekvések hatékony képviseletéhez és érvényesítéséhez;

14. folytassa aktív szerepvállalását a  globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett 
bűnözés, illegális kábítószer-kereskedelem, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem – elleni fellépés 
ügyében jelenleg kidolgozás alatt álló nemzetközi normák elfogadásában, és a  már elfogadott nemzetközi 
egyezmények végrehajtásának elősegítésében;

A jogállamiság területén
15. kísérje figyelemmel a joguralommal kapcsolatos magas szintű fórumot és annak eredményeit;
16. támogassa a Nemzetközi Bíróság (ICJ) és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tevékenységét, valamint a volt 

Jugoszláviával (ICTY) és a  Ruandával (ICTR) foglalkozó Nemzetközi Törvényszékek tevékenységének sikeres 
befejezését, valamint uniós partnereinkkel együtt támogassa a  jogállamiság nemzeti és nemzetközi szinten 
történő megvalósítására irányuló törekvéseket;

A küldöttség az emberi jogok területén
17. európai és transzatlanti partnereinkkel szorosan együttműködve segítse elő az egyetemes értékeket jelentő 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének 
erősítését és ennek keretében támogassa az  ENSZ emberi jogi mechanizmusainak megerősítését, különös 
tekintettel az Emberi Jogi Tanács, és az általa alkalmazott különleges mechanizmusok megerősítésére;

18. EU-s partnereinkkel együtt kezdeményezze a  nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését 
az  emberi jogok megsértőivel szemben, ezzel összefüggésben mutasson rá a  korai előrejelzés, a  megelőző 
védelem és a helyszíni nemzetközi ellenőrzés fontosságára;

19. kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt 
és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi helyzetével foglalkozó, a fogyatékkal 
élő gyermekek helyzetére, a  kisebbségek jogaira és a  vallásszabadságra vonatkozó határozatokra, valamint 
az emberi jogi oktatást a középpontba állító nyilatkozatra;
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20. hangsúlyozza a  humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartását a  humanitárius segítségnyújtás terén, 
beleértve a  segítségnyújtást végző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársak helyszínre 
jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását és a humanitárius tér biztonságának garantálását;

21. hangsúlyozza Magyarország készségét a demokratikus átmenet területén szerzett tapasztalatainak átadására 
az érintett országoknak;

22. kiemelten támogassa a biztonságos ivóvízhez és szanitációhoz való emberi jogot;
23. emelje ki az  emberi jogi tanácsi tagság ideje alatt vállalt magyar szerepet és jelezze, hogy Magyarország 

a 2017–19-es időszakra ismét meg kívánja pályázni a tagsági helyet a testületben;
24. kísérje figyelemmel a Demokráciák Közösségével kapcsolatos kérdéseket;
A fenntartható fejlődés kérdéskörében
25. a 2012. évi Rio+20 fenntartható fejlődési konferencia eredményeivel összefüggésben szorgalmazza 

a fenntartható fejlődés koncepciójának megfelelő környezetbarát gazdaság (zöld gazdaság) megteremtését, 
valamint a  fenntartható fejlődés intézményes keretei megújításának fontosságát az  EU prioritásokkal 
összhangban;

26. két- és többoldalú találkozók során népszerűsítse a vízzel kapcsolatos magyar kezdeményezéseket, különös 
tekintettel a  fenntartható fejlődési célok közeljövőben elkezdődő kimunkálása kapcsán, és hangsúlyozza, 
hogy Magyarország bilaterális és multilaterális fejlesztési együttműködési programjaiban továbbra is kész 
vízgazdálkodási, vízvédelmi tapasztalataink megosztására;

27. népszerűsítse a 2013. októberi Budapesti Víz Világfórumot;
28. kapcsolódjon be azon párbeszédbe, amely olyan új, széles körű nemzetközi figyelemre számot tartó kérdések 

tekintetében bontakozott ki, mint a klímavédelem, biológiai sokszínűség megóvása, az élelmezésbiztonság, 
az  élelmiszerárak emelkedése, az  energiabiztonság és az  üzemanyagárak emelkedése, valamint ezek 
összefüggései a fejlesztéssel és a szegénységcsökkentéssel;

29. népszerűsítse a  magyar társelnöklésű, Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 2015-ig történő kidolgozásáért 
felelős ENSZ-munkacsoport tevékenységét;

A fejlesztés, szegénységcsökkentés, élelmezésbiztonság és humanitárius segítségnyújtás témakörében
30. támogassa a  Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) 2015-ös határidőig történő megvalósításának 

előmozdítását, különös tekintettel a teljesítésben leginkább elmaradott országokra;
31. használja fel az  ENSZ Közgyűlés 68. ülésszakának fórumait és a  kapcsolódó rendezvényeket Magyarország 

nemzetközi fejlesztési politikájának bemutatására;
32. az oktatási és tudományos kérdések vonatkozásában hangsúlyozza Magyarország évtizedes együttműködési 

tapasztalatait a  fejlődő országokkal, bilaterális találkozók során egyeztessen a  partner tagállamokkal 
a további lehetőségekkel kapcsolatban;

33. hangsúlyozza, hogy a  nemzetközi fejlesztési együttműködés meglevő intézményeit és mechanizmusait 
megfelelőnek tartjuk az új kihívások kezeléséhez, azonban érdekeltek vagyunk hatékonyságuk és koordinált 
működésük további javításában, illetve esetleges reformjukban;

34. hangsúlyozza a humanitárius válaszadási képességek és kapacitások, továbbá a globális és helyi koordináció 
hatékonyságának növelését, különösen a  megnövekedett számú és hatású katasztrófahelyzetek esetén, 
kiemelve a megelőzés, a korai előrejelzés és a katasztrófakockázat-csökkentés jelentőségét;

Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
használja fel az  ENSZ-közgyűlés fórumait, valamint a  Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas 
szintű találkozókat Magyarország ENSZ szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és 
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések sikerének 
előmozdítására.
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A Kormány 1660/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia  
békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének  
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Koreai Köztársaság Kormánya között a  nukleáris energia békés célú 

felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a külügyminisztert a Megállapodás bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával történő – 
végleges megállapítására;

 3. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1661/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról, valamint programirodájának 
létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállítás (a továbbiakban: Világkiállítás) magyar pavilonja – több szinten 

– összesen 2000 m2 alapterülettel épüljön meg;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, valamint a  2015. évi Milánói Világkiállításért felelős 

kormánybiztost, hogy a  beszerzés fedezetének rendelkezésre állását követően a  magyar pavilon teljes körű 
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárást készítsék elő 
és folytassák le;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: a beszerzés fedezetének rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és a  2015. évi Milánói 
Világkiállításért felelős kormánybiztossal együttműködve, a 2. pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges 
költségvetési forrás megteremtése érdekében tegye meg a  szükséges intézkedéseket és a  vonatkozó kormány-
előterjesztést készítse elő;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztossal 
együttműködésben, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján a  magyar pavilon teljes körű kivitelezéséhez és 
üzemeltetéséhez szükséges közbeszerzési eljárást készítse elő és folytassa le;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: 2014. augusztus 15.

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztossal 
együttműködésben, a  magyar pavilon helyszínéül szolgáló, S.28. szám alatt megjelölt, 1910 m2 alapterületű 
ingatlanon szükséges, a Világkiállítást szervező olaszországi felelősök által ellátandó területrendezési és beruházás 
előkészítési feladatok megkezdése és határidőben történő befejezése érdekében szükséges intézkedéseket 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg;
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: 2014. május 31.

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  4. és 5.  pontokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges 
költségvetési forrás megteremtése érdekében tegye meg a  szükséges intézkedéseket és a  vonatkozó kormány-
előterjesztést készítse elő;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: 2014. évi forrás tekintetében 2013. november 30.
 2015. évi forrás tekintetében 2014. november 30.

 7. egyetért azzal, hogy a Világkiállítás magyar programjainak és eseményeinek előkészítése, szervezése és teljes körű 
lebonyolítása érdekében projektiroda (a továbbiakban: Világkiállítás projektiroda) jöjjön létre a  2015. évi Milánói 
Világkiállításért felelős kormánybiztos szakmai felügyelete mellett a Miniszterelnökség szervezetén belül;

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és a  2015. évi Milánói 
Világkiállításért felelős kormánybiztossal együttműködve 2013. évtől a  Világkiállítás projektiroda működéséhez 
szükséges forrást biztosítsa és a vonatkozó kormány-előterjesztést készítse elő.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal,
 2014. évi forrás tekintetében 2013. november 30.
 2015. évi forrás tekintetében 2014. november 30.

 9. A  2015-ben megrendezésre kerülő Milánói Világkiállításon Magyarország részvételéhez szükséges működési és 
finanszírozási feltételek megteremtéséről szóló 1137/2013. (III. 21.) Korm. határozat 5. pontjában „a tervpályázattal 
és a programiroda felállításához szükséges közbeszerzési eljárások megkezdésével, valamint ezekhez kapcsolódóan 
a  2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos feladatai végrehajtásával kapcsolatosan felmerült 
költségek fedezetét” szövegrész helyébe az  „a részvételhez kapcsolódó előkészítő feladatok finanszírozásához 
szükséges fedezetet” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1662/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
a köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről

A Kormány a tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás továbbfejlesztésével kapcsolatban – összhangban a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvénnyel – a köznevelés állami közfeladati jellegének megfelelően
 1. egyetért azzal, hogy a  nemzeti köznevelés hatékonyabb megvalósítása érdekében szükséges a  tankönyvellátás 

színvonalának további emelése, az egységesen magas minőségű tankönyvekkel való ellátás megvalósítása, ennek 
érdekében ki kell alakítani az  egységes elveken és követelményeken alapuló, nem piaci elven működő, állami 
feladatként ellátandó és központi irányítású köznevelési tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás rendszerét;

 2. az  1.  pontban meghatározott célok megvalósítása érdekben felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
készítsen előterjesztést a Kormány részére, amelyben
a) tegyen javaslatot a tárcáját érintő strukturális, szervezeti, személyi és költségvetési intézkedések megtételére, 

amelyek garanciát jelentenek a köznevelés fejlesztése érdekében az állami fejlesztésű új kísérleti tankönyvek, 
az  ezekhez kapcsolódó digitális tananyagok 2014/2015. tanévben történő elkészítésére, széleskörű 
kipróbálására, továbbá ennek érdekében a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosítására, a  szükséges szabályozási 
feltételek megteremtésére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
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b) vizsgálja meg az  állami köznevelés tankönyvfejlesztési és tankönyv-előállítási kapacitásának jelenlegi 
feltételeit, további fejlesztésének lehetőségeit, a  rendelkezésre álló állami erőforrásokat, mutassa be 
a  köznevelés minőségi állami tankönyvekkel való ellátása új rendszerének kialakításához szükséges 
lépéseket, az  erőforrások biztosításának módját, és az  így lefolytatott felülvizsgálat alapján nyújtson 
be előterjesztést a  Kormány számára a  köznevelés minőségi állami tankönyvekkel való ellátásának 
megvalósítása érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1663/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő 
megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. támogatja, hogy Budapest III. kerület Hajógyári-szigeten széleskörű aktív és passzív rekreációt elősegítő 

– elsődlegesen kulturális és sportcélú – lakossági kikapcsolódás, szabadidős tevékenység eltöltésének lehetőségeit 
biztosító közösségi tér kerüljön létrehozásra;

 2. az 1.  pontban megfogalmazottak megvalósítása érdekében egyetért a  Budapest 18386/3., 18386/5., 18386/6., 
18389/9., 23796/18., 23798/4. és 23798/5. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának állam javára adásvétel 
útján történő megszerzésével, ezért felkéri a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának 
adásvétel útján történő megszerzése érdekében 3 999 100 000 forint + Áfa vételáron;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. tudomásul veszi, hogy a  2.  pont szerinti ingatlanok tulajdonjogának állam általi megszerzésének objektív 
következménye a  2008. július 23-án a  Hajógyári-szigeten játékkaszinó építése és üzemeltetése céljából kötött 
koncessziós szerződés megszüntetése, ezért felkéri a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  koncessziós szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. a 2. és 3. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében tudomásul veszi, hogy
a) a 2.  pontban megjelölt ingatlanok megvásárlásához szükséges összegből 1000,0 millió forintot 

a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím rendelkezésre álló előirányzata 
biztosítja,

b) a 2. pontban megjelölt ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 
teljesítése a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 8. ÁFA elszámolás alcím előirányzatát terheli,

c) a 3.  pont szerinti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó, legfeljebb 1000,0 millió forint + Áfa mértékű 
kifizetés fedezetét a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb 
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport előirányzata 
biztosítja;

 5. a további intézkedésig fel nem használható, a  2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványokból a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 325 908 ezer forintnak, a XV. Nemzetgazdasági 
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Minisztérium fejezetnél keletkezett 387 763 ezer forintnak, valamint a  XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetnél 
keletkezett 1 286 329 ezer forintnak
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi, és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  2.  pontban megjelölt ingatlanok tulajdonjogának állam 
javára történő megszerzése esetén az  ingatlanok hosszútávú, elsődlegesen közcélú, közösségi tér létrehozására 
irányuló fejlesztésére, hasznosítására dolgozzon ki fejlesztési és hasznosítási koncepciót.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: az ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő megszerzésétől számított 3 hónap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1663/2013. (IX. 20.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás     
(+/-)

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Árfolyamkockázat, és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 325 908

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

47 Kötött segélyhitelezés
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -387 763
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 144 045
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -66 759
2 Bűnügyi Főigazgatóság

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -22 373

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -53 152

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 3 000 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
a Személyi Állapot Nemzetközi Bizottságban való tagság utáni fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Személyi Állapot Nemzetközi Bizottságban való tagság utáni 2010–2012. évi tagdíj-, valamint egyéb 
fizetési kötelezettségek teljesítésére figyelemmel 30 268 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok 
alcím, 27. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV.
003704 1

1               Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -30 268

X.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
264478 27

1               Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30 268

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV.
003704 1 -30 268

X.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
264478 27 30 268

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 30 268 30 268
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Belügyminisztérium igazgatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Belügyminisztérium

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Célelőirányzatok

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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A Kormány 1665/2013. (IX. 20.) Korm. határozata
az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódóan a Közigazgatási  
és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az  Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó, más forrásból nem 
fedezett fizetési kötelezettségek teljesítésére figyelemmel 7266 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s.k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1665/2013. (IX. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
294502 1

1               Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -7 266

X.
000505 1

1               Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7 266

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
294502 1 -7 266

X.
000505 1 7 266

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 7 266 7 266
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Miniszterelnökség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 153. szám 67177

A miniszterelnök 118/2013. (IX. 20.) ME határozata
a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének 
kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. a)  pontja szerinti jogkörömben eljárva a  nemzetgazdasági miniszter és a  külügyminiszter 
együttes előterjesztése alapján

Szijjártó Pétert

a Magyar–Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság
magyar tagozata elnökévé kinevezem.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2013. (IX. 20.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és 
a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 
Brüsszelben, 2009. október 26-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külügyminiszter együttes előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között az  Európai Közösség 

és a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság között az  engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 
Brüsszelben, 2009. október 26-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv (a  továbbiakban: 
Jegyzőkönyv) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  belügyminisztert és a  külügyminisztert, hogy a  Jegyzőkönyv létrehozását követően a  Jegyzőkönyv 

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 120/2013. (IX. 20.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átnyúló 
optikai hálózati infrastruktúra kiépítéséről és használatáról 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 előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a  magyar–román államhatáron átnyúló 

optikai hálózati infrastruktúra kiépítéséről és használatáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert és a  külpolitikáért felelős 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 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.
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