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Kormányrendeletek

A Kormány 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről
A Kormány
a 31. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1–9. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében,
a 29. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 30. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés b) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. A világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer alkalmazása
1. §		
Az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/E–49/G. §-ában meghatározott szabályok alapján létrehozott,
a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert (a továbbiakban: EÉR) 2015. január 1-jétől kell alkalmazni,
mindazon esetekben, amikor a Cstv. 49. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános értékesítés kötelező, kivéve
az értékpapíroknak a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes
szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ért. Korm. r.) 4. § (6) bekezdése szerinti módon történő
értékesítését.

2. Az EÉR létrehozása, működtetése
2. §

(1) Az EÉR létrehozására, működtetésére és üzemeltetésére a Kormány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki
(a továbbiakban: működtető).
(2) Az (1) bekezdés szerinti fejlesztés megvalósításával és a működtetéssel összefüggésben kiírt közbeszerzési
eljárásokban a bíráló bizottságba be kell vonni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és az elektronikus ügyintézési
felügyelet képviselőjét is.

3. §

(1) Az EÉR-t a sikeres tesztüzem befejezését követően a működtetőnek auditáltatnia kell annak igazolására, hogy
az megfelel a jogszabályban és a működtetéssel összefüggésben hozott szabályzatokban meghatározott
feltételeknek, továbbá a rendszer megbízhatóan, ellenőrizhetően működik, és a díjszabások nem tartalmaznak
indokolatlan költségelemeket.
(2) Az EÉR a sikeres auditálást követően helyezhető üzembe. Az EÉR internetes honlapjának elérhetőségéről
a működtető közleményt tesz közzé a Cégközlönyben és a honlapján. Az EÉR internetes honlapjának
elérhetőségéről az igazságügyért felelős miniszter honlapján is tájékoztatást kell közzétenni.
(3) Az auditálást legalább kétévenként újra el kell végeztetni, és ezen időtartamon belül abban az esetben is, ha olyan
körülmény jut a működtető tudomására, amely alapján fennáll a veszélye annak, hogy az (1) bekezdés és a 4. §
szerinti követelmények nem teljesülnek a működtetés során.
(4) Az auditáló szervezetet a működtető választja ki, és viseli az auditálással összefüggő költségeket. Az auditáló
szervezet kiválasztásánál ki kell kérni az állami adóhatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet véleményét is.

3. Az EÉR üzemeltetésére vonatkozó követelmények
4. §

(1) Az üzemeltetés során biztosítani kell az EÉR adatainak megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok
védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. Biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési
feltételeket kell kialakítani és folyamatosan biztosítani, a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibákat
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haladéktalanul ki kell javítani, az üzemeltetési hibából adódó károkat fel kell mérni, és gondoskodni kell a jogszerű
állapot helyreállításáról.
(2) A fizikai és adminisztratív biztonsági rendszer kiépítését, a rendszerüzemeltetés főbb biztonsági feltételeit és
követelményeit, az adatállományok vészhelyzetben történő mentését szabályzatba kell foglalni, amelyről ki
kell kérni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és az igazságügyért felelős miniszter véleményét is. Az üzemeltetési
szabályzat kötelező tartalmi elemeit és az üzemeltető által készítendő egyéb belső szabályzatok körét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az üzemeltetés során a rendszergazdai feladatokat ellátó (annak helyettese) és az informatikai biztonságért felelős
nem lehet ugyanaz a személy, és nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
Ezeknek a személyeknek a kinevezése előtt ki kell kérni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet véleményét.

4. Az EÉR felhasználóira vonatkozó szabályok
5. §

(1) Az EÉR felhasználói
a)
a felszámolási eljárásokban értékesítési feladatokat ellátó felszámoló szervezetek (a továbbiakban:
értékesítő),
b)
a nyilvános értékesítési eljárásban (árverés vagy értékesítési pályázat) részt vevő licitálók vagy pályázók
(a továbbiakban együtt: licitáló),
c)
azok a személyek vagy szervezetek, amelyek az értékesítési rendszer működésének és az ajánlatoknak
a megismerése érdekében az EÉR honlapjára belépnek, de nem regisztráltatták magukat licitálóként
(a továbbiakban: betekintő),
d)
az értékesítési pályázat felbontásában közreműködő közjegyzők,
e)
azok a szervezetek, amelyek az EÉR-ben rögzített adatok és dokumentumok hatósági és bírósági
ellenőrzésére jogosultak (a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult szervezetek).
(2) Az értékesítőként történő belépés lehetőségét a működtetőnek biztosítania kell
a)
minden, a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett,
b)
a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, valamint
c)
a Cstv. 27/A. § (6) bekezdése alapján a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban még közreműködő
felszámoló szervezet számára.
(3) Amennyiben az értékesítő az EÉR értékesítők jegyzékéből törlésre kerül, a működtető erről haladéktalanul
elektronikus értesítést küld a felszámoló szervezet hatósági nyilvántartását ellátó szervnek.

6. §

(1) Az EÉR létrehozásához, fenntartásához, továbbfejlesztéséhez, auditálásához és állami ellenőrzéséhez szükséges
kiadások fedezetének megteremtése érdekében
a)
az értékesítők havonta
aa)
rendszerhasználati felhasználói alapdíjat és
ab)
tárhelyhasználat-arányos használati díjat,
b)
a nyertes licitálók a nettó vételár 1%-át mint jutalékot
kötelesek fizetni a működtető részére.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti díjakba beépülő költségelemeket és a díjak összegét a működtető
az igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének figyelembe vételével
állapítja meg, és közzéteszi a Felhasználói Szabályzat értékesítői fejezetében. A díjak emelésére a költségek
emelkedése esetén kerülhet sor, az említett miniszterek egyetértésével. A díjak változását azok bevezetése előtt
legalább 30 nappal közzé kell tenni.
(3) A licitáló a licitálók nyilvántartásába történő első felvétele alkalmával 7000 Ft regisztrációs díjat fizet.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni. Ezeket a bevételeket kizárólag az EÉR
fejlesztésére és a működtetésével összefüggő kiadásokra (ideértve az auditálást, a rendszer továbbfejlesztését,
az archiválást, a működtetés ellenőrzését, a felhasználók oktatását, valamint az üzemeltetés személyi és dologi
kiadásait is) lehet fordítani.

7. §

(1) Az EÉR működtetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet az EÉR honlapján közzé kell tenni, legalább 30 nappal
az EÉR működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elkészítésekor és módosításakor ki
kell kérni az Országos Bírósági Hivatal, az igazságügyért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter,
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a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, továbbá a felszámolók és vagyonfelügyelők országos érdekképviseletének
véleményét. A Felhasználói Szabályzat módosítását legalább 30 nappal az alkalmazása előtt kell közzétenni.
(2) A Felhasználói Szabályzat kötelező tartalmi elemei:
a)
tájékoztató az EÉR által az értékesítők, továbbá a licitálók számára nyújtott szolgáltatásokról és az egyes
szolgáltatások igénybevételének módjáról,
b)
a licitálók jegyzékébe történő felvételi eljárása tekintetében
ba)
a bejegyzéshez szükséges adatok igazolása,
bb)
nyilatkozat az adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
bc)
a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék és 6. § (3) bekezdés szerinti regisztrációs díj
megfizetésének módja,
bd)
a felhasználói azonosítók képzésének módja (felhasználói név, jelszó, egyedi azonosító),
c)
a licitálók jegyzékéből történő törlés tekintetében a törlés esetei (kérelemre, vagy a jogszabályban
meghatározott esetekben enélkül is),
d)
a licitálók jegyzékében szereplő adatok megváltoztatása tekintetében
da)
a ba) és a bd) alpontban foglaltak,
db)
a jelszó elvesztése esetén követendő eljárás,
e)
licitálók felhasználói neve képzésének és jelszavuk aktiválásának módja,
f)
tájékoztatás a licitálók adatainak kezeléséről (adatok köre, kezelésük időtartama, adatok továbbítása,
adatkezelő),
g)
a betekintők számára az EÉR által ingyenesen biztosított szolgáltatások köre és igénybe vételének módja,
h)
az értékesítők jegyzékébe történő felvételi eljárása tekintetében
ha)
a bejegyzéshez szükséges adatok igazolása,
hb)
az értékesítők által belépni jogosult személyek körének meghatározása, meghatalmazásuk
igazolása, aláíró kártyával történő belépésük módja,
hc)
nyilatkozat az adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
hd)
a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjak megfizetésének módja,
he)
a felhasználói azonosítók képzésének módja (felhasználói név, jelszó, egyedi azonosító),
i)
az értékesítők jegyzékéből történő törlés tekintetében a törlés esetei (kérelemre, vagy a jogszabályban
meghatározott esetekben enélkül is),
j)
az értékesítők jegyzékében szereplő adatok megváltoztatása tekintetében
ja)
a ha) és a he) alpontban foglaltak,
jb)
a jelszó elvesztése esetén követendő eljárás,
k)
az értékesítők felhasználói neve képzésének és jelszavuk aktiválásának módja,
l)
az értékesítőnek a rendszer használatával összefüggő jogosultságai és kötelezettségei,
m)
tájékoztatás az értékesítők adatainak kezeléséről (adatok köre, kezelésük időtartama, adatok továbbítása,
adatkezelő),
n)
az értékesítők, továbbá a licitálók rendelkezésére álló technikai segítségnyújtó szolgáltatás (Help Desk)
tartalma, elérési módja,
o)
a honlap oldalfrissítés beállításának módja,
p)
az EÉR üzemszerű karbantartási idejéről és az erről szóló tájékoztatásról szóló tájékoztatás formája,
q)
az EÉR esetleges üzemzavaráról szóló tájékoztatás formája, amely tájékoztatást haladéktalanul közzé kell
tenni a működtető honlapján is.
8. §

(1) A licitálók és a betekintők számára az EÉR Felhasználói Szabályzata legalább a következő szolgáltatásokat köteles
ingyenesen lehetővé tenni:
a)
Felhasználói Szabályzat vevőkre vonatkozó fejezetének megtekintése,
b)
általános rendszerüzenetek megtekintése,
c)
betekintés az értékesítési hirdetmények nyilvántartásába és az archivált nyilvántartásba,
d)
nyilvános licitnaplók megtekintése,
e)
technikai segítségnyújtás (Help desk szolgáltatás),
f)
ügyfélszolgálat az értékesítési rendszerrel és annak továbbfejlesztésével összefüggő javaslatok megtételére.
(2) Az értékesítők számára az EÉR Felhasználói Szabályzata legalább a következő szolgáltatásokat köteles ingyenesen
lehetővé tenni:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Felhasználói Szabályzat megtekintése,
általános rendszerüzenetek megtekintése,
betekintés az értékesítési hirdetmények nyilvántartásába és az archivált nyilvántartásba,
licitnaplók megtekintése,
technikai segítségnyújtás (Help desk szolgáltatás),
ügyfélszolgálat az értékesítési rendszerrel és annak továbbfejlesztésével összefüggő javaslatok megtételére,
a rendszergazda szolgáltatások,
az értékesítési hirdetmények, közlemények, azok mellékletei feltöltésével, az adatok karbantartásával
kapcsolatos szolgáltatások,
i)
archiválási szolgáltatások.
(3) A felszámoló szervezetekkel kapcsolatos hatósági és bírósági ellenőrzési jogkörére tekintettel az EÉR Felhasználói
Szabályzata az ellenőrzésre jogosult szervezetek számára legalább a következő szolgáltatást köteles ingyenesen
lehetővé tenni:
a)
betekintés az értékesítési hirdetmények nyilvántartásába, az archivált nyilvántartásokba, illetve
eseménytárakba,
b)
a teljes licitnaplókhoz, az értékesítési eljárással kapcsolatos adatokhoz, dokumentumok, értékesítési
tájékoztatókhoz, valamint adásvételi szerződésekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférés,
c)
a licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok megismerhetősége.

5. Az értékesítő elektronikus értékesítéssel összefüggő feladatai és eljárása
9. §		
Az EÉR-en történő értékesítés rendjére a Cstv.-ben, továbbá az Ért. Korm. r.-ben foglaltakat az e rendeletben foglalt
sajátos rendelkezésekkel, eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
10. §

(1) Az EÉR-en a következő értékesítési hirdetmények tehetők közzé magyar nyelven, továbbá – az értékesítő döntésétől
függően, szakfordításban – idegen nyelven is:
a)
felszámolás alatt lévő adósok vagyona egészének vagy telephelyük eszközei összességének értékesítése,
b)
üzletrészek értékesítése,
c)
ingatlanok értékesítése,
d)
ingóságok (termelőeszközök, járművek, berendezések, nagyobb értékű készletek, állatállomány) értékesítése,
e)
követelések értékesítése,
f)
kis értékű (1 millió forint alatti becsértékű) készletek, termény, állatállomány és egyéb ingóságok értékesítése.
(2) Az (1) bekezdés d) és f ) pont szerinti ingóságok értékesítése akkor is lebonyolítható az EÉR-en keresztül, ha azok
gyorsan romló, vagy különleges kezelést igénylő jellegére, illetőleg azok csekély értékére tekintettel a Cstv. nem
teszi kötelezővé a nyilvános árverést vagy pályázatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti vagyoni körre az EÉR-en közzétett értékesítési hirdetményben az értékesítő – a 12. §
(1) bekezdésben foglaltak szerint – rövidebb határidőt határozhat meg a vételi, illetve pályázati ajánlatok
megtételére, az adásvételi szerződés megkötésére, a vételár megfizetésére, és a megvásárolt ingóságok vevő általi
átvételére és elszállítására.
(4) A betekintőket és a licitálókat – az (1) bekezdés szerinti vagyoncsoportokban és azokon belül – tartalmi ismérvek
alapján történő szűréseket végző segédprogram segíti, így különösen a vagyontárgyak elnevezésére, típusára,
az ingatlanok földrajzi elhelyezkedésére, jellemzőire, továbbá a meghirdetési árra vonatkozó keresés támogatása
érdekében.
(5) Az EÉR-ben a Cégközlönyben – a Cstv. 49/A. § (1) bekezdés szerinti módon közzétett – értékesítési hirdetmény
szövege kerül közzétételre, legkésőbb a Cégközlönyben történő közzétételt követő munkanap 24 óráig.
A hirdetmény szövegét a Cégközlöny kiadója juttatja el a működtetőhez.
(6) Az értékesítéssel kapcsolatban minden más információt is az EÉR-en kell közzétenni.

11. §

(1) Az értékesítőnek a rendszerbe való belépésekor az elektronikus azonosító kártyáját kell használnia.
(2) Az értékesítő nem jogosult a számítógépes rendszerben a más értékesítő eljárásaival kapcsolatos adatokhoz,
dokumentumokhoz való hozzáférésre.

12. §

(1) Az értékesítési hirdetményben a licitálásra, illetve az értékesítési pályázat benyújtására olyan határidőt kell
az értékesítőnek meghatároznia, ami az értékesítésre kerülő vagyontárgyak tekintetében elegendő időt biztosít
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(2)
(3)

(4)

(5)

a hirdetmény és annak mellékletei megismerésére, a (4) bekezdés szerinti részletes értékesítési tájékoztató és
a vagyontárgy (vagyontárgyak, üzleti létesítmény) megtekintésének biztosítására. A határidő 15 napnál csak a 10. §
(2) bekezdés szerint vagyontárgyak esetén lehet rövidebb, de ekkor sem lehet kevesebb 5 munkanapnál.
A hirdetményben a részletes értékesítési feltételek között tájékoztatást kell adni az esetleges részletfizetési
feltételekről és a vételár megfizetésére nyitva álló határidőről is.
Az értékesítési hirdetményhez csatolva – a betekintők és a licitálók számára – az értékesítő az értékesítendő vagyoni
elemekről, azok jellemzőiről egy összefoglaló jellegű értékesítési tájékoztatót (tender füzetet) is közzétesz, és ehhez
képeket társíthat, továbbá tájékoztatást ad az értékesítendő vagyon megtekintésének módjáról. Az értékesítési
tájékoztatót a felszámoló – a könnyebb áttekinthetőség érdekében – egységesített formában, formanyomtatvány
alkalmazásával is elkészítheti.
A nagy értékű, sok vagyonelemet tartalmazó cégvagyon értékesítése esetén az értékesítési hirdetményben
közzétett ismertetés és a (3) bekezdésben említett értékesítési tájékoztatóban felsoroltakat tovább részletező,
részletes értékesítési tájékoztató (részletes tenderfüzet) is feltöltésre kerülhet az EÉR-ben, amelynek megtekintését
és letöltését költségtérítéshez kötheti a felszámoló. A licitálói részvételt azonban nem lehet a részletes tenderfüzet
igényléséhez kötni, a pályázat vagy licit a részletes tenderfüzet megrendelése vagy igénylése nélkül is érvényesen
benyújtható.
Ha az értékesítési forma pályázat, meg kell határozni a részletes pályázati feltételeket is, így különösen:
a)
hogy a licitálónak a vételárfizetésen kívül milyen kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére kell ajánlatot
tennie, és ezt milyen részszempontokkal teheti,
b)
annak meghatározását, hogy a vételár összegét, megfizetésének ütemezését és az egyéb részszempontokat
az értékesítő milyen súlyozással értékeli,
c)
annak meghatározását, hogy az értékesítő az érvényes pályázatok közül milyen módszerrel választja ki
az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó nyertes pályázatot.

13. §

(1) Az értékesítő köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok
formai ellenőrzését annak érdekében, hogy ne vegyen részt a licitálásban az értékesítésből jogszabály alapján kizárt
személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása
miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá az sem, akiről megállapításra került, hogy valótlan
adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét
csalárd módon próbálta befolyásolni, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].
(2) Ha az (1) bekezdés alapján a licitáló részvételének nincs akadálya, az értékesítő a részvétele engedélyezésére
vonatkozó elektronikus üzenetet küld.
(3) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, illetőleg a pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi.
A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek szabályszerű teljesülésének megtörténte esetén az értékesítő
az árverésen vagy pályázaton való részvétel végleges engedélyezésére vonatkozóan elektronikus üzenetet küld.
(4) A nem engedélyezett licitáló részére az értékesítő haladéktalanul visszautalja az általa befizetett árverési előleget
vagy pályázati biztosítékot.

14. §

(1) Az értékesítő az árverés, illetve a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor megtekinti és ellenőrzi a teljes
licitnaplót annak megállapítása céljából, hogy szabályszerű volt-e az elektronikus értékesítés, és hogy melyek voltak
az érvényes vételi ajánlatok, melyik lett a nyertes ajánlat, illetve kell-e második értékesítési fordulót tartani.
(2) Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig
érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.
Az értékesítés érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítása esetén meg kell jelölni ennek indokát is.
Az érvényes és eredményes elektronikus értékesítés esetén a közlemény tartalmazza a nyertes ajánlat összegét,
a nyertes ajánlattevő azonosító számát, a szerződéskötés dátumát, továbbá azt a tényt, hogy a szerződés a nyertes
ajánlattevővel kerül megkötésre, vagy elővásárlási jog jogosultjának megkeresése szükséges. Az eredménytelenné
nyilvánított értékesítés esetén a közlemény tájékoztatást adhat arról, hogy sor kerülhet-e – a Cstv. 49/A. §
(5) bekezdése vagy 49/B. § (7) bekezdése alapján – a zálogjogosult hitelező részére történő értékesítésre.
(3) Az érvényes, de a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében ártárgyalást igénylő esetekben az elektronikus értékesítési
rendszerben egy második értékesítési fordulót kell meghirdetni. Az erről szóló közleményben az értékesítő utal arra
is, hogy az előző értékesítési hirdetmény során megtett érvényes ajánlatok érvényben maradnak, és a második és
minden további értékesítési fordulóra a megelőző értékesítési hirdetmény ügyszámán kerül sor. A Cstv. 49/A. §-át
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és az Ért. Korm. r. 4. § (4) bekezdésének szabályait az elektronikus értékesítésben azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy közjegyző igénybevételére nem kerül sor.
(4) Az Ért. Korm. r. 4. § (1) bekezdése szerinti, az önálló termelő egységként vagy az adós vagyontárgyai összességének
értékesítésére irányuló eljárás esetén, ha nem érkezett a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat,
az értékesítés eredménytelenné nyilvánításáról szóló közleményben utalni kell arra is, hogy az egyes vagyoni
elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti közleményt az értékesítőnek legalább 90 napig elérhetőként kell tartania az internetes
felületen, ezt követően a közleményt az értékesítő az adott eljárás archivált eseménytárába helyezi át.
(6) Az archivált eseménytár-állomány felszámolási eljárásonként külön-külön tartalmazza az értékesítési eseményeket
és a kapcsolódó dokumentumokat. Az értékesítőnek az eredményesen és eredménytelenül lezárt, a visszavont
és az érvénytelen értékesítési eljárások archivált eseménytárba helyezett adatállományát az EÉR működtetővel
archiváltatnia kell. Ezt az archivált állományt a működtető még 5 évig megőrzi visszatölthető formában, továbbá
ezt követően is, ha értesítést kap arról, hogy az értékesítési eljárással összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás
van folyamatban. Ez utóbbi esetben az archivált állományt ezeknek az eljárásoknak a jogerős befejezéséig kell
megőriznie. A működtető az archivált állományból – az archivált állományba helyezéstől számított 10 évig – köteles
megőrizni az értékesítési hirdetményt, az értékesítést lezáró hirdetményt és a törlésre vonatkozó utasítást.
15. §

(1) Az elektronikus értékesítést az értékesítő akkor nyilvánítja érvénytelenné, ha
a)
az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek (ide értve azt is, ha az EÉR üzemeltetési folyamatok
nem feleltek meg az e rendelet szerinti eljárásrendnek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve ha
a titkosítás sérült),
b)
az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel az értékesítés eredményét
befolyásolhatták,
c)
jogosulatlan hozzáférés vagy adatmódosítás történt, és ez az értékesítés eredményét befolyásolhatta,
d)
vevőként kizárt személy vagy szervezet szerezne tulajdont.
(2) Az érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítás esetén az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt
értékesítésre, az újabb értékesítési hirdetményt az előző hirdetmény ügyszámán teszi közzé. Nem kell újabb
értékesítési hirdetményt közzétenni a Cstv. 49/A. § (5) bekezdése és 49/B. § (7) bekezdése szerinti esetekben, ha
a zálogjogosult részére, becsértéken történik az értékesítés.
(3) Az EÉR honlapján a már lezárt értékesítésre vonatkozó nyilvános adatok, az eljárást rögzítő dokumentumok
és az elektronikus üzenetek nyilvános elérhetőségét a működtető – a lezárt értékesítések listájában – még 90
napig biztosítja, és a honlapról az értékesítés lezárását követő 91. napon helyezi át az archiválási szabályzatnak
megfelelően az archivált eseménytárba.

6. A licitálók jogai és kötelezettségei az elektronikus értékesítés során
16. §

(1) A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást az értékesítőnél minden önálló értékesítési
eljárásban igazolni kell.
(2) A licitálóként történő részvétel feltétele a regisztráció során a Felhasználói Szabályzat elfogadása és az értékesítéssel,
valamint az elektronikus árveréssel összefüggő jogszabályi feltételek tudomásul vétele. A licitálónak az első
bejelentkezésekor meg kell adnia az értékesítő számára az azonosítására szolgáló, következő adatokat:
a)
magánszemély licitáló esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmányának
neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, elektronikus
elérhetősége (jelszóval védett, kizárólag a vevő által használt e-mail cím), – képviselő, illetve állandó
meghatalmazott esetén – az említett személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye), anyja neve,
személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus elérhetősége,
b)
szervezeti formában résztvevő licitáló esetében: név, a szervezet bírósági (hatósági, köztestületi)
bejegyzésének száma, adószám, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhely, levelezési cím,
képviselőjének neve, a képviselő személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, elektronikus
elérhetősége (jelszóval védett, kizárólag a vevő által használt e-mail cím).
(3) A licitáló az első bejelentkezésekor az értékesítő számára kitölti az elektronikus űrlapot az adatairól. A licitálónak
a (2) bekezdésben meghatározott adatok valódiságáról is nyilatkoznia kell, vállalnia kell továbbá, hogy az adataiban
bekövetkező változást haladéktalanul bejelenti. Ha az adatváltozást jogi személy legfőbb szervének döntése
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keletkezteti, akkor az EÉR számára is ekkor keletkezik az értesítési kötelezettség. A (2) bekezdés adatai alapján
a licitálót az értékesítő felveszi a licitálók elektronikus nyilvántartásába. Az adatváltozást és a nyilvántartásból való
törlést bármelyik értékesítőnél kezdeményezni lehet.
(4) A licitálónak az értékesítési rendszer számára – az adott értékesítési eljáráson való részvétel céljából – jelszót is
meg kell adnia, ezzel léphet be a rendszerbe és végezhet eljárási cselekményeket. A jelszó megváltoztatható egy
értékesítési eljáráson belül is, de akkor a vevőnek az azonossága ismételt megállapítását biztosító adatokat ismét
meg kell adnia. A licitálónak a regisztrációs célú első bejelentkezésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a rendszer
a regisztrációját a későbbi licitálásokon való részvétel céljából megőrizze-e, vagy a bejelentkezése csak az adott
értékesítési eljáráson való részvétel céljából történt.
(5) A licitáló a regisztrálásáról és az árverésben vagy az értékesítési pályázaton való részvételéről szóló engedélyezést
tartalmazó elektronikus értesítést követően vehet részt az elektronikus értékesítésben. Ha később derül ki, hogy
részvételének jogi akadálya van, az értékesítőtől elektronikus levélben kap értesítést arról, hogy kizárásra került,
megjelölve ennek okát is.
(6) A licitáló az értékesítési eljárás lezárását követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén – elektronikus
értesítést kap arról, hogy nyertes lett-e vagy nem, illetve hogy sor kerül-e a legjobb ajánlatot tevők között egy
második értékesítési fordulóra, illetve ártárgyalásra, és ha igen, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Amennyiben
a licitáló nyertes lett, de van elővásárlásra jogosult, akkor ennek tényét is tartalmazza az elektronikus értesítés. Ha
az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, a felszámoló elektronikus értesítés mellett postai
úton is értesíti a nyertes licitálót a szerződéskötéssel és a vagyontárgy átvételével kapcsolatos tennivalóiról, a vételár
még hátralévő részének megfizetéséről, valamint a vevő esetleges mulasztásainak jogkövetkezményeiről.

7. A rendszerüzemeltetés feltételei, feladatai
17. §

(1) Az EÉR üzemeltetését biztosító eszközparknak a működtető székhelyén vagy telephelyén (fióktelepén) kell lennie.
A rendszerkarbantartásra vonatkozó tájékoztatást legalább 30 nappal korábban az EÉR honlapján közzé kell tenni.
(2) A működtető díjmentesen biztosítja az értékesítők számára az EÉR használatával összefüggő oktatást legkésőbb
a tesztüzem előtt 30 nappal és a tesztüzem alatt is, továbbá az EÉR továbbfejlesztésekor, illetve az új értékesítő
nyilvántartásba vételét megelőzően.
(3) A működtető folyamatosan együttműködik az értékesítőkkel és az értékesítők szakmai szervezeteivel,
a rendszergazdai feladatokat ellátó személyzet ügyfélszolgálatot tart fenn az EÉR működésével kapcsolatos
problémák megszüntetésére, a hibák kijavítására, továbbá az EÉR működésével, fejlesztésével összefüggő javaslatok
fogadására.
(4) A működtető együttműködik az auditáló, illetve az állami ellenőrző szervezetekkel, az említett szervezetek
ellenőrzési tevékenységét tűrni köteles.

18. §

(1) Az EÉR fejlesztésével és az informatikai alkalmazás üzemeltetésével megbízottak az e tevékenységük végzése
során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással és az értékesítésekkel kapcsolatos adatok tekintetében
titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség nem érinti az ellenőrzésre jogosított, az auditáló szervezetekkel
és a bíróságokkal, hatóságokkal szemben fennálló együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget. A titoktartási
kötelezettség az említett tevékenységgel összefüggő jogviszony megszűnését követően is fennmarad.
Az üzemeltetési feladatot ellátó személyeknek az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell
az elektronikus értékesítési rendszerben nyilvántartott adatokat kezelniük.
(2) Az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről, valamint az esetleges üzemzavarról az EÉR üzemeltető
az EÉR honlapján előzetesen és a karbantartás ideje alatt tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről elektronikus
eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és megtett intézkedéseket.
Az eseménynaplót az auditáló szervezetnek és az állami ellenőrző szervezeteknek is be kell mutatni.
(3) Az informatikai alkalmazásnak lehetővé kell tennie az adatkeresési eredmények találati listájának, valamint
a rendszerüzeneteknek a megtekintését és kinyomtatását, valamint az eljárási cselekmények naplózását.
(4) A működtetőnek biztosítania kell a mentési és archiválási szabályzatban meghatározott eljárások elvégzését,
a mentett, archivált adatok helyreállítható módon történő tárolását, a 14. § (6) bekezdésben foglaltak szerint.

19. §		
A működtetőnek az egyes felszámolási eljárásokkal kapcsolatban külön-külön kell az értékesítő részére
a rendszerhasználati alapdíjat és a tárhely-használati díjakat kiszámítani, és arról a számlát kiállítani.
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8. Az elektronikus licitálás és pályáztatás menete, az érvényes licitálás, illetve pályázat
20. §

(1) Az EÉR számítógépes programnak a betekintők számára tájékoztatást kell adnia az értékesítéssel, valamint
az elektronikus licitálással összefüggő jogszabályi feltételekről, és utalnia kell a betekintői felületről is elérhető, vevői
Felhasználói Szabályzat megismerésének és elfogadásának szükségességére.
(2) Az EÉR számítógépes program a bejelentkezett és nyilvántartásba vett licitáló számára egyedi azonosítót generál, és
erről elektronikus üzenettel tájékoztatja a licitálót és az értékesítőt. A licitálónak az egyedi azonosítót és a jelszavát
titkosan kell kezelnie. Az egyedi azonosítót a rendszer minden értékesítési eljárás során újra képezi. A program
ezeket az adatokat a későbbi ellenőrizhetőség érdekében, az ahhoz szükséges ideig archiválja. A program lehetővé
teszi a licitálóknak a nekik is szóló rendszerüzenetek megtekintését, a licitnapló megtekintését, kinyomtatását,
a többi licitáló adatainak megismerhetősége nélkül.
(3) A működtető az értékesítő részére nem teszi megismerhetővé a licitálók jelszavát. Az értékesítő a vevővel a licitálás
lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik, ezeket a levelezéseket a rendszer rögzíti
(naplózza) és archiválja. A licitáló az árajánlatát (pályázatának tartalmát) az EÉR-en kívül, közvetlenül az értékesítővel
nem közölheti.
(4) Az EÉR számítógépes program biztosítja, hogy az értékesítő által közzétett értékesítési hirdetményt ne lehessen
módosítani, a hirdetmény az értékesítő által meghatározott nyilvánosságra hozatali időpont előtt ne legyen
a nyilvánosság számára megismerhető.
(5) A számítógépes program lehetővé teszi az értékesítő által engedélyezett licitálók számára a licitálást, értékesítési
pályázat esetén pedig a pályázatuk elektronikus úton történő benyújtását, fogadását, tárolását. Az információk,
dokumentumok továbbítása során biztosítani kell az adatvesztés nélküli, megváltoztathatatlan formában
történő továbbítást. A nem nyilvános vagy titkos információk a megismerésükre nem jogosítottak számára nem
lehetnek hozzáférhetőek. A rendszernek el kell végeznie a pályázatok, árverési licitek beérkeztetését, a beérkezés
időpontjának rögzítését, az eljárási cselekmények megtörténtének naplózását.

21. §

(1) Árveréses értékesítési forma esetén a számítógépes program egy több szintű jogosultsághoz kötött licitnaplót
rögzít, amelynek legszűkebb adattartalmú változata a nyilvános licitnapló és a legrészletesebb adattartalmú
változata a teljes licitnapló. A nyilvános licitnapló tartalmazza a licit megnyitásának és lezárásának időpontját,
az összes regisztrált ajánlatot (ezen belül külön gyűjtve a megtett érvényes ajánlatokat), az ajánlattételek
beérkezésének időpontját, az ajánlattevők egyedi azonosítójával (az ajánlattételek sorrendje szerint). A nyilvános
licitnapló kinyomtatható.
(2) A teljes licitnapló csak az auditálásra, ellenőrzésre jogosult szervezet számára ismerhető meg, a licitálás
határidejének leteltét követően. Az értékesítő jogosultságának megfelelő licitnapló az (1) bekezdésben foglaltakon
kívül az összes értékesítési eljárásban részt vevő licitáló azonosítását lehetővé tevő adatot tartalmazza, az értékesítő
számára megismerhető és kinyomtatható.

22. §

(1) Az elektronikus értékesítést működtető programnak úgy kell működnie, hogy biztosítsa az árverezők
esélyegyenlőségét és annak megakadályozását, hogy a benyújtott ajánlatok nem nyilvános tartalma
megismerhetővé váljon.
(2) A licitálási határidő lejártát követően érkezett vagy az értékesítő által megadott minimálárat (kikiáltási árat) el
nem érő ajánlatokat nem kell regisztrálni, a regisztrálás visszautasításáról és ennek okáról licitálót a rendszer egy
automatikus üzenettel értesíti, külön elektronikus levél küldésére ez okból nem kerül sor. Az üzenet tájékoztatást ad
arról, hogy az árajánlat nem minősül érvényes ajánlatnak, és megjelöli ennek okát.
(3) A licitálásnál ötezer forintra kerekítve kell az ajánlatokat megtenni. Az aktuális legmagasabb ajánlatnál csak
magasabb összegű ajánlatot lehet tenni, a (4) bekezdésben meghatározott licitlépcső szabályai szerint.
(4) A licitálható vételárösszeget a számítógépes program – az értékesítő által az adott értékesítésre megszabott
licitlépcső szerint – automatikusan emeli. A licitlépcső legkisebb és legnagyobb értéke a legmagasabb érvényes
ajánlathoz képest
a)
1 millió forintig minimum 5 ezer, de maximum 30 ezer forint,
b)
1 000 000 forint és 5 millió forint között minimum 30 ezer, de maximum 50 ezer forint,
c)
5 000 000 forint és 20 millió forint között minimum 50 ezer, de maximum 200 ezer forint,
d)
20 000 000 forint és 200 millió forint között minimum 200 ezer, de maximum 500 ezer forint,
e)
200 000 000 forint és afelett minimum 500 ezer, de maximum 2 millió forint.
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(5) Az adott értékesítésre vonatkozó licitlépcsőt – a (4) bekezdésben meghatározott keretek között – az értékesítő állítja
be a rendszer számára.
(6) A licitáló a megtett ajánlatát nem vonhatja vissza. A rendszer nem teszi lehetővé, hogy a licitálók egymással
kapcsolatba léphessenek vagy egymást azonosíthassák.
23. §

(1) A licitálók tevékenységének megkönnyítésére és kényelmessé tételére az EÉR a (2) bekezdés szerinti, automatikus,
levédett ajánlattal összefüggő informatikai támogatást is felajánlja, amit a licitálónak nem kötelező elfogadnia, de
ha már elfogadta, akkor egy értékesítési eljáráson belül nem változtathatja meg.
(2) Az automatikus, levédett ajánlat egy olyan licitálási módszer, amely informatikailag támogatja a licitálót egy adott
elektronikus értékesítési eljárás során. Ehhez a licitálónak a rendszerüzemeltető számára – levédett ajánlatként –
meg kell adnia azt a maximum összeget, amelyet hajlandó fizetni az adott cégvagyonért vagy vagyontárgyért.
A számítógépes rendszer a licitáló nevében vételi ajánlatot generál, amely összeg megegyezik a minimálárral,
illetőleg a licitlépcső értékével megnövelt aktuális árral. Ha ezt követően az érintett árverező ajánlatát felüllicitálják,
akkor a rendszer automatikusan a licitlépcső összegével növelt árajánlatot ad az árverező nevében, de csak azon
összegig, amíg a megajánlandó összeg nem lenne nagyobb, mint az árverező által levédett ajánlatként megadott
összeg.

24. §

(1) A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve,
hogy a pályázat határidőben érkezett-e, és az előírt mellékleteket csatolták-e. A mellékleteket szkennelt formában
kell csatolni.
(2) Az elektronikus pályáztatáskor biztosítani kell a pályázók esélyegyenlőségét, és annak megakadályozását,
hogy a benyújtott pályázat nem nyilvános tartalma megismerhetővé váljon. A pályázat tartalmát az értékesítő
a pályázatbontásig nem ismerheti meg.
(3) A pályázati határidő lejártát követően érkezett vagy az értékesítő által megadott formai feltételeket nem teljesítő,
illetve az előírt mellékleteket nem tartalmazó pályázati ajánlatok regisztrálását a rendszer visszautasítja, erről és
ennek okáról a pályázót automatikus elektronikus üzenettel értesíti, külön elektronikus levél küldésére ez okból nem
kerül sor. Az üzenet tájékoztatást ad arról, hogy formai okokból a pályázat nem érvényes.
(4) A pályázati hirdetményben meghatározott pályázatbontásra közjegyző jelenlétében kerül sor. Az EÉR-t működtető
számítógépes programot úgy kell kialakítani, hogy a pályázóként azonosított felhasználó által feltöltött pályázati
anyagok a közjegyzőként azonosított felhasználó részére hozzáférhetőek legyenek. A közjegyző a rendszer
használatához a hivatali minősített elektronikus aláírás készítésére rendszeresített tanúsítványát veszi igénybe.
A pályázat értékeléséről a közjegyző által készített jegyzőkönyvet az értékesítő tölti fel az adott értékesítés
dokumentumai közé az EÉR-be. A felszámoló az általa kinyomtatott jegyzőkönyvet küldi meg a hitelezői
választmánynak, illetve a hitelezők képviselőjének.

25. §

(1) Ha az értékesítés árverés útján történik, és a licitálás lezárásának időpontját megelőző 10 percben érkezik érvényes
ajánlat, a lezárást meg kell hosszabbítani mindaddig, amíg el nem telik 15 perc anélkül, hogy érvényes ajánlat
érkezne.
(2) Meghosszabbodik a licitálásra rendelkezésre álló idő az üzemzavar, illetve rendszerkarbantartás időtartamával is,
oly módon, hogy ha annak időtartama több mint 1 óra, vagy az üzemzavar a licit lezárását megelőző 1 órán belül
keletkezik, akkor minimum 12 óra a meghosszabbítás időtartama. Az üzemzavarra és a rendszerkarbantartásra
vonatkozó adatokat az üzemeltetőnek meg kell őriznie, és arról az értékesítőket is tájékoztatnia kell annak
érdekében, hogy minden értékesítő hitelt érdemlő módon meg tudja állapítani, hogy mikor zárult le a licitálás.
(3) Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. Az értékesítőnek
az árverési hirdetményben kell közzétennie, hogy lehetővé teszi-e a vételár részletekben történő megfizetését, és ha
igen, milyen ütemezéssel.

26. §

(1) Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének
azonnali megállapítása helyett az EÉR-nek az elektronikus ártárgyalás lebonyolítását is biztosítania kell oly módon,
hogy az EÉR a legmagasabb árajánlatot adó pályázót és az ettől legfeljebb 10%-al alacsonyabbat ajánló pályázókat
a licitzárást követően értesíti az elektronikus online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, és
arról, hogy az eddigi legmagasabb érvényes árajánlatuk automatikusan részt vesz, és módjuk van az ártárgyalásra
megadott határidőn belül az árajánlatukat emelni. A licitlépcsőt az elektronikus ártárgyalás során a program
automatikusan a felére csökkenti. A licitáló az árajánlatát (pályázatának tartalmát) közvetlenül az értékesítővel
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a pályázati ártárgyalás esetén sem közölheti. Az online ártárgyalás időtartalma az 5 órát nem haladhatja meg,
a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 25. § (1) bekezdésben meghatározott licitálási szabályokat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy ha a lezárás időpontját megelőző 5 percben érkezik érvényes ajánlat, a lezárást meg kell
hosszabbítani mindaddig, amíg el nem telik 10 perc anélkül, hogy érvényes ajánlat érkezne. Üzemzavar esetén
az értékesítő elektronikus levél útján értesíti a résztvevőket, és új időpontot jelöl ki az elektronikus ártárgyalásra.

9. Szerződéskötés az EÉR szerinti értékesítés eredményeképpen
27. §

(1) A nyertes licitálóval a felszámoló a szerződést akkor kötheti meg, ha az igazolja a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
jutalék működtető részére történő megfizetését.
(2) Ha a nyertes licitálónak felróható okból nem történik meg a szerződéskötés, akkor a felszámoló a sorrendben
következő másodikkal köti meg a szerződést, amennyiben csak egyetlen sorrendben következő második licitáló van,
az ajánlata érvényes, és összege nem alacsonyabb, mint a korábbi nyertes ajánlat alatti licitlépcső szerinti összeg.
Árverés esetében csak akkor kerül azonosításra a második sorrendben licitáló az értékesítő számára, ha az első helyi
licitálóval való szerződéskötés meghiúsulása indoklással együtt rögzítésre kerül a rendszerben.
(3) A vevő – a Cstv. 49. § (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve – az adóssal szemben
beszámítási igényt nem érvényesíthet az elektronikus értékesítés során sem.
(4) A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell
biztosítani nekik, kivéve az 10. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített
elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére
az elővásárlási jog jogosultjainak.
(5) Az értékesítő az árverés, vagy pályázat alapján a licitálóval megkötött adásvételi szerződés szkennelt változatát
– az EÉR-ben való rögzítés céljából – a szerződés megkötésétől számított 10 napon belül elektronikus úton megküldi
a működtetőnek. Az adás-vételi szerződés a teljes licitnapló mellékleteként kerül rögzítésre az EÉR-ben.

10. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. január 1-jét követően a Cégközlönyben közzétett értékesítési hirdetmények
alapján lefolytatott elektronikus értékesítésekre kell alkalmazni.

29. §		
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A névjegyzékből való törlésről, illetve a névjegyzékbe történő felvételről szóló jogerős határozatot a nyilvántartó
szerv elektronikus úton, haladéktalanul megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, továbbá eljuttatja a felszámolási
eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló kormányrendeletben az értékesítési rendszer
működtetőjének. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben azt is fel kell tüntetni, hogy az új névjegyzékbe vételre
a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor.”
30. §

(1) Az Ért. Korm. r. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az adós törvényben meghatározott működési engedélyhez kötött tevékenységet folytat, a pályázati
felhívás, árverési hirdetmény és a pályázati dokumentáció szövegének tervezetét a felszámoló előzetesen,
véleményezésre megküldi az engedélyező hatóság részére.”
(2) Az Ért. Korm. r.
a)
3. § (3) bekezdésében a „vagyontárgyak megtekintésére szolgáló időpontokat” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak megtekintésére szolgáló időpontokat vagy a megtekintési idő felszámolóval történő
egyeztetésére vonatkozó figyelemfelhívást”,
b)
4. § (6) bekezdésében az „Az átruházható értékpapírt” szövegrész helyébe a „Ha az átruházható értékpapírt”
szöveg lép.
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31. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Hivatal – kormányrendeletben foglalt kijelölés alapján – ellátja a felszámolási eljárásban az adós
szervezetek vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének létrehozásával és működtetésével összefüggő
feladatokat.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
1. Az elektronikus értékesítési rendszer üzemeltetési szabályzatának kötelező tartalmi elemei:
1.1. az üzemeltetővel szembeni elvárások:
1.1.1.
hálózatbiztonsági szakember foglalkoztatása
1.1.2.
rendszerüzemeltetési mérnök foglalkoztatása
1.1.3.
rendszeres (éves) kötelező továbbképzések (biztonságtechnikai és üzemeltetési rendszerek
területén)
1.2. az üzemeltető feladatai:
1.2.1.
részt vesz a fejlesztési stratégia kidolgozásában
1.2.2.
részt vesz az aktuális fejlesztési igények összegyűjtésében
1.2.3.
oktatásokat szervez és tart a felhasználók részére
1.2.4.
HelpDesk szolgáltatásokat nyújt az üzemelés technológiai területen az értékesítőknek és
a licitálóknak
1.2.5.
rendszerműködéssel, és -változással kapcsolatos üzeneteket tesz közzé, és rendszer-üzeneteket küld
ezekkel összefüggésben a felhasználóknak
1.2.6.
közzéteszi a változások, karbantartások várható időpontját és idejét
1.2.7
elvégzi a jogszabályok változását követően szükségessé váló paraméter módosításokat
1.2.8.
strukturáltan gyűjti és specifikálja a fejlesztési igényeket a fejlesztők számára, amelyek a jogszabályi
környezet változásából fakadnak, de paraméter állítással nem kezelhetőek
1.2.9.
naplózza a fizikai biztonságot veszélyeztető eseményeket, a megelőzés érdekében tett
intézkedéseket és a szükségessé vált problémakezeléseket
1.2.10. biztosítja a hálózati hibakeresés és hibaelhárítás stratégiáját, diagnosztizálását
1.2.11. megelőzi és kezeli a rendszer fizikai biztonságát veszélyeztető eseményeket
1.2.12. elvégzi az archivált eseménytárba helyezési és az archiválási feladatokat
1.2.13. az archivált eseménytárba helyezéskor tájékoztatási célra kimutatást készít arról, hogy az értékesítés
a 10. § (1) bekezdés szerinti mely vagyoni elemre irányult, az értékesítés érvényes, illetve
eredményes volt-e, az értékesítésben hány licitáló (pályázó) vett részt.
1.2.14. Az 1.2.13. szerinti adatokból tájékoztató jelleggel havonta összesítő kimutatásokat tesz közzé az EÉR
honlapján.
2. Az üzemeltetői feladatokkal összefüggésben megalkotásra kerülő szabályzatok:
2.1. üzemeltetési szabályzat
2.2. hálózati hibakeresési és hibaelhárítási stratégiai, diagnosztizálási szabályzat
2.3. adatvédelmi és vírus védelmi szabályzat
2.3.1.
alkalmazásbiztonsági megoldásokra (titkosítások, biztonságos kódok, kódellenőrzések, titkosító
rendszerek, távoli felügyelet biztosítása, telekommunikációs kapcsolati rendszerek),
2.3.2.
kliensellenőrzés és kliens-autentifikáció, kliensek adatainak biztonságos továbbítása az adatai
megismerésére és ellenőrzésére jogosult felszámoló részére,
2.3.3.
levelezéstitkosítás és hitelesítés, csatolmányok biztonságos kezelésére, levélszemét (spam) elleni
védekezés és spamszűrés,
2.3.4.
naplózás (események logolása, logfájl limitek, log rotáció, betörési kísérletek monitorozása,
log-analizálók),
2.4. archiválási és mentési szabályzat
2.5. kríziskezelési szabályzat
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2.6.
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biztonsági házirend kialakítása (biztonsági szintek, feladatkörök, e-mail biztonsági rend, rendszerbiztonságot
veszélyeztető cselekmények elhárítása – ide értve a tűzfalakat és szűrőszabályokat is – a rendszerbiztonságot
veszélyeztető, vagy sértő események megszüntetése, az elkövető azonosíthatóságának biztosítása,
ellenőrzési lépések, vészhelyzet-kezelés, biztonsági mentések).

A Kormány 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont jogállása
1. §		
A Kormány abból a célból, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió, és – tágabban
értelmezve – Európa egyik kulturális-szellemi központja, és mint ilyen Magyarország egyik meghatározó
kulturális-turisztikai helyszíne lehessen, 2014. március 1. napjával a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központból való kiválással létrehozza az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpontot
(a továbbiakban: Eszterháza Központ).
2. §

(1) Az Eszterháza Központ a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt álló, gazdasági szervezettel
rendelkező központi költségvetési szerv.
(2) Az Eszterháza Központ székhelye Fertőd.

3. §

(1) Az Eszterháza Központot főigazgató vezeti.
(2) A főigazgató munkáját főigazgató-helyettesek segítik.

4. §		
Az Eszterháza Központ gazdasági szervezetét gazdasági vezető irányítja.
5. §		
Az Eszterháza Központ szervezeti egysége az Esterházy-kastélymúzeum és a Haydn Kutatóközpont, amelyek
szervezeten belüli helyéről és működési rendjéről az Eszterháza Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
rendelkezik.

2. Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont feladatai
6. §

(1) Az Eszterháza Központ közfeladata múzeumi, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek ellátása,
különös figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény rendelkezéseire.
(2) Az Eszterháza Központ alaptevékenységeként elősegíti a kultúráért felelős miniszternek az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátását, valamint ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, és egyéb jogszabályokban
meghatározott kulturális javakkal kapcsolatos tevékenységeket, így különösen az alábbiakat:
a)
a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok;
b)
a külhoni magyar közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések
megszervezésével kapcsolatos feladatok;
c)
a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar történeti, művészeti
és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése;
d)
az állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és
értékelvű megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése;
e)
szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése;
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f)
g)
h)
i)

j)
k)

kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása;
tudományos gyűjteményeinek gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és hozzáférhetővé
tétele;
kulturális és művészeti tevékenység szervezése, művészeti programok, előadások, rendezvények, fesztiválok,
képzések szervezése és lebonyolítása;
a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen régi zenei
sorozatok, fesztiválok, kamarazenei koncertek, konferenciák, mesterkurzusok szervezése elsősorban Haydn és
kora szellemében;
kulturális és művészeti előadások, rendezvények, képzések szervezése és lebonyolítása;
gazdálkodás a rá bízott vagyonnal.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
Az Eszterháza Központ a fertődi Esterházy-kastéllyal kapcsolatos feladatok és jogviszonyok tekintetében a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jogutódja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg,
melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2. számú melléklet V. pontja szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottat.
(3) Az ágazati pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló,
a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és
a kompenzáció összegének számítása tekintetében.”
2. §		
A Kjtvhr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § (1) A 15/A. § szerinti ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január
hónapra visszamenőleg.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2014. január 1-jét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően létesül, vagy
2013. december 31-ét követően, de 2014. március 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti
kifizetés időarányosan történik.
(3) Nem illeti meg az ágazati pótlék a gyermekvédelmi gyámot, ha illetményét a 17. § (5) bekezdése alapján
állapítják meg.”
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3. §		
A Kjtvhr. az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1918

1. melléklet a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Az ágazati pótlék mértéke a pótlékalap %-ában
Fizetési
fokozatok

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

30,00%

30,50%

31,50%

32,00%

32,50%

37,50%

40,00%

45,00%

47,50%

60,00%

2

32,00%

32,50%

33,50%

34,00%

34,50%

39,50%

42,00%

47,00%

49,50%

62,00%

3

34,00%

34,50%

35,50%

36,00%

36,50%

41,50%

44,00%

49,00%

51,50%

64,00%

4

36,00%

36,50%

37,50%

38,00%

38,50%

43,50%

46,00%

51,00%

53,50%

66,00%

5

38,00%

38,50%

39,50%

40,00%

40,50%

45,50%

48,00%

53,00%

55,50%

68,00%

6

40,00%

40,50%

41,50%

42,00%

42,50%

47,50%

50,00%

55,00%

57,50%

70,00%

7

42,00%

42,50%

43,50%

44,00%

44,50%

49,50%

52,00%

57,00%

59,50%

72,00%

8

44,00%

44,50%

45,50%

46,00%

46,50%

51,50%

54,00%

59,00%

61,50%

74,00%

9

46,00%

46,50%

47,50%

48,00%

48,50%

53,50%

56,00%

61,00%

63,50%

76,00%

10

48,00%

48,50%

49,50%

50,00%

50,50%

55,50%

58,00%

63,00%

65,50%

78,00%

11

50,00%

50,50%

51,50%

52,00%

52,50%

57,50%

60,00%

65,00%

67,50%

80,00%

12

52,00%

52,50%

53,50%

54,00%

54,50%

59,50%

62,00%

67,00%

69,50%

82,00%

13

54,00%

54,50%

55,50%

56,00%

56,50%

61,50%

64,00%

69,00%

71,50%

84,00%

14

56,00%

56,50%

57,50%

58,00%

58,50%

63,50%

66,00%

71,00%

73,50%

86,00%
”
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A Kormány 20/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak
megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a pénzkifizetést az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében
meghatározottak szerint teljesíti.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 21/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
a szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló
557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A fermentáló üzem és a dohánygyártmány-adóraktár üzemeltetőjének az üzem területén kívül található,
szárított dohány és fermentált dohány tárolására, raktározására alkalmas, regisztrált tárolójával azonos megítélés alá
esik a fermentáló üzem és a dohánygyártmány-adóraktár által regisztrált olyan külföldi rendeltetési hely is, ahova
a szárított dohány és a fermentált dohány írásbeli szerződés alapján kiszállításra kerül.”
2. §

(1) A Kormányrendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kormányrendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 21/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
A Kormányrendelet 1. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:
„V. Az 1/A. § szerinti
1. külföldi partner neve:
2. Magyarország területén kívüli teljesítési hely címe:
3. szerződés megkötésének ideje:”

1920

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 14. szám

2. melléklet a 21/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
A Kormányrendelet 2. melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
„VI. Külföldi partner neve:”

A Kormány 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelete
a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet, valamint egyes kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel –
a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.
(1b) A természetvédelmi szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.”
(2) Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark
létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”

2. §

(1) A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §		
Az R.
a)
1. § (1) bekezdésében a „közpark” szövegrész helyébe a „rendőrségi építmény megvalósításával, továbbá
a telek be nem épített területén közhasználatú zöldfelület” szöveg,
b)
1. melléklet 1. pontjában az „Épület bontásával” szövegrész helyébe az „Épület bontásával és építésével”
szöveg
lép.
4. §		
A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének
feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében és 18. §
(1) bekezdés c) pontjában a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „bármely ügycsoportban korlátozott
nagykorú” szöveg lép.
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5. §		
A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglalt táblázatban a „Vízvédelem”
szövegrész helyébe a „Vízügy” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sor, „A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek”
megjelölésű oszlopában az „és vízvédelmi” szövegrész.
7. §		
Hatályát veszti az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében az „és vízvédelmi” szövegrész.
8. §		
Hatályát veszti a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
C:4 mezőjében az „és vízvédelmi ” szövegrész.
9. §		
Hatályát veszti a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezőjében
az „és vízvédelmi” szövegrész.
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
1. A 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

A beruházás
1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

(A székesfehérvári
stadion-rekonstrukciós
program keretében
UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion
megépítésére
és a kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházás)

(Székesfehérvár
7329 helyrajzi számú
ingatlan)

„
3.

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
”

2. A 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:
(A

B

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

A beruházás
1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

(A székesfehérvári
stadion-rekonstrukciós
program keretében
UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion
megépítésére
és a kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházás)

(Székesfehérvár
7329 helyrajzi számú
ingatlan)

„
6.

vízügyi hatósági
eljárások

Közép-dunántúli
Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi
Hatóság
”
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2. melléklet a 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelethez
1. A 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

1.

(A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

„
4.

környezetvédelem és
természetvédelem

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Természetvédelmi Főfelügyelőség
”

2. A 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

1.

(A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

„
4a.

vízügy

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelete
a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai
támogatásának 2014. évi szabályairól
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a muzeális intézmények
szakmai támogatásának közös szabályai
1. §

(1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 12. pontjában
meghatározott keretösszegből a települési önkormányzat által
a)
fenntartott nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatására (a továbbiakban: könyvtári támogatás)
fordítható összeg 240 millió forint,
b)
fenntartott közművelődési intézmények és közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatására
(a továbbiakban: közművelődési támogatás) fordítható összeg 240 millió forint, valamint
c)
fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására (a továbbiakban: szakmai
támogatás) fordítható összeg 340 millió forint.
(2) A könyvtári támogatás, a közművelődési támogatás, valamint a szakmai támogatás (a továbbiakban együtt:
támogatás) kötött felhasználású, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatás.
(3) E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a kultúráért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetének
fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával
összhangban nyújtható támogatás.

2. §

(1) A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra,
valamint arról, hogy a támogatáshoz az a nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény vagy közösségi színtér,
valamint muzeális intézmény, amelyre tekintettel a települési önkormányzat a támogatást kapja, a támogatásnak
a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított nyolc napon belül hozzáférjen.
(2) A települési önkormányzat biztosítja a támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak
érdekében, hogy azok felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

3. §		
A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, és vizsgálhatja a támogatás e rendeletben és
a támogatási szerződésben meghatározott célra történő felhasználását.

2. A könyvtári támogatás különös szabályai
4. §

(1) A könyvtári támogatás a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására használható fel. A könyvtári
támogatás legfeljebb 30%-a a nyilvános könyvtár technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak
gyarapítására fordítható.
(2) A könyvtári támogatást a nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzat által 2013. évben biztosított
saját költségvetési támogatásból a nyilvános könyvtár állománygyarapítására fordított összeg arányában kell
megállapítani.
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(3) A megyei könyvtár a fenntartó önkormányzat által 2013. évben biztosított saját költségvetési támogatásból
állománygyarapításra fordított összeg arányában részesülhet könyvtári támogatásban.
(4) A saját költségvetési támogatás összegének megállapításakor nem vehető figyelembe a pályázati forrásból,
valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet
IV. 1. pontjának b) és h) alpontjaiban meghatározott támogatásból származó összeg.
(5) Nem részesülhet könyvtári támogatásban az a nyilvános könyvtár, amelyik esetében a könyvtári támogatás összege
nem éri el a tízezer forintot. Az így képződő maradvány összege a települési önkormányzatok között szétosztható
könyvtári támogatás összegét gyarapítja.
5. §

(1) A fővárosi önkormányzat és a megyei könyvtárat fenntartó települési önkormányzat 2014. február 20-áig
tájékoztatja a Könyvtári Intézetet (a továbbiakban: Intézet) a fővárosi és a megyei könyvtár által a 2013. évben
állománygyarapításra fordított összegről, valamint a KSH azonosítójáról.
(2) A nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzat 2014. február 20-áig értesíti a nyilvános könyvtára által
2013. évben állománygyarapításra fordított összegről, valamint a KSH azonosítójáról a területileg illetékes megyei és
a fővárosi könyvtárat.
(3) A megyei és a fővárosi könyvtár a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás útján rendelkezésére álló adatokat, azok
ellenőrzését, számítógépes feldolgozását és összesítését követően, 2014. március 21-éig megküldi az Intézetnek.
(4) A könyvtári támogatást az Intézet az állománygyarapításra fordított összeg arányában osztja fel a települési
önkormányzatok között, és a javasolt támogatási jegyzéket 2014. április 14-éig megküldi a miniszter részére.
(5) A jóváhagyott támogatási jegyzéket a miniszter 2014. május 12-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.
(6) A miniszter a kedvezményezett települési önkormányzat nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási
összeget tartalmazó összesített jegyzéket 2014. május 30-áig utalványozás céljából megküldi a helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek.
(7) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2014. május 6-áig rendelkezik a kincstár felé a könyvtári
támogatás települési önkormányzatok részére történő folyósításról.
(8) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.

3. A közművelődési támogatás különös szabályai
6. §

(1) A közművelődési támogatást a települési önkormányzat az általa fenntartott, vagy a vele kötött közművelődési
megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja.
(2) A közművelődési támogatást a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján a
a)
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
b)
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,
c)
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek vagy
d)
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
kormányzati funkcióban kell elszámolni.

7. §

(1) A közművelődési támogatás mértékét a települési önkormányzatnak a 6. § (1) bekezdésben meghatározott célra
rendelkezésére álló saját forrása arányában kell megállapítani.
(2) Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatáshoz rendelt önrészt csökkenti, az önrész csökkentett
mértékének tényleges pénzügyi teljesítése után számított érdekeltségnövelő támogatásra jogosult, a különbözetet
köteles a központi költségvetés részére visszafizetni.
(3) A közművelődési támogatás keretösszegének
a)
90%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján működő, a b) pont hatálya alá nem tartozó,
b)
10%-át a települési önkormányzat által 2013. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy
közösségi színtér után a települési önkormányzat által felajánlott önrész arányában kell felosztani. Ha igény
hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.
(4) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott
települések esetében
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a)
b)

az arányossági számítás alapját a települési önkormányzat által vállalt önrész háromszorosa képezi és
az arányossági számításnál nem vehető figyelembe a 2014-ben a települési önkormányzatok által vállalt
önrész összegének 1,5%-át meghaladó saját forrás.
(5) Nem részesülhet közművelődési támogatásban az a települési önkormányzat, amelynek az általa felajánlott önrésze
arányában megállapítható közművelődési támogatás összege nem éri el az ötvenezer forintot. Az így képződő
maradvány összege a települési önkormányzatok között szétosztható közművelődési támogatás összegét gyarapítja.
(6) Nem nyújtható be támogatási igény olyan integrált közösségi és szolgáltató tér, Agóra Pólus, Agóra –
multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, amely infrastrukturális feltételeinek megteremtésére,
kialakítására 5 éven belül támogatásban részesült.
8. §

(1) A közművelődési támogatás iránti kérelmet a települési önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus
rendszerben az 1. melléklet szerinti adatlap 2014. március 25-éig történő rögzítésével és onnan kinyomtatva, papír
alapon, postai úton 2014. március 26-áig a (2) bekezdés szerinti mellékletekkel együttesen egy eredeti és egy hiteles
másolati példányban nyújtja be a miniszterhez a kincstár – települési önkormányzat székhelye szerint – illetékes
területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai
úton benyújtott kérelem érvénytelen.
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a)
a közművelődési támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló költségvetési rendelet érintett
fejezetének hiteles másolatát,
b)
a települési önkormányzatnak a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti rendeletét,
c)
a közművelődési intézmény, közösségi színtér fenntartását, működtetését igazoló dokumentum – ideértve
az alapító okiratot, a közművelődési megállapodást, a közösségi színtért kijelölő önkormányzati határozatot,
a közművelődési intézmény, közösségi színtér működésének támogatásáról szóló önkormányzati
költségvetési rendelet megfelelő fejezetét – hitelesített másolatát, valamint
d)
– a 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a közművelődési intézmény alapítása vagy a közösségi
színtér kijelölése idejének hiteles, igazoló dokumentumát.
(3) Az Igazgatóság a hiányos kérelem hiánypótlására 8 napos határidőt tűz ki. Az Igazgatóság a formailag megfelelő
támogatási kérelmet egy eredeti példányban legkésőbb 2014. április 20-áig megküldi a Nemzeti Művelődési Intézet
(a továbbiakban: NMI) részére.
(4) A 7. §-ban meghatározott arányosítási számításokat tartalmazó közművelődési támogatások jegyzékét az NMI 2014.
május 10-éig küldi meg a miniszternek.
(5) A támogatási jegyzéket a miniszter legkésőbb 2014. május 30-áig a minisztérium honlapján közzéteszi.
(6) A miniszter a kedvezményezett települési önkormányzat nevét, KSH azonosítóját és a jóváhagyott támogatási
összeget tartalmazó összesített jegyzéket 2014. május 20-áig utalványozás céljából megküldi a helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek.
(7) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2014. május 23-áig rendelkezik a kincstár felé
a közművelődési támogatás települési önkormányzatok részére történő folyósításról.
(8) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.

4. A szakmai támogatás különös szabályai
9. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összegből
a)
275 millió forint múzeum,
b)
65 millió forint közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely
támogatására fordítható.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja
meg a 35 millió forintot.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény, valamint a megítélt támogatás muzeális intézményenként nem
haladhatja meg a 3 millió forintot.
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10. §

(1) Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely
a)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt
tart fenn, vagy
b)
a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő,
működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 2 millió forinttal támogatja.
(2) A szakmai támogatás feltétele, hogy a muzeális intézmény fenntartója
a)
a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő
legalább 5 évig fenntartsa, és
b)
az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat a muzeális intézmény fenntartását
– együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint – további 5 éven keresztül évente legalább
1 millió forinttal támogassa.
(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a teljes fejlesztési
költség legalább 10%-át a települési önkormányzat saját forrásként biztosítja.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
76. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl nem nyújtható támogatás olyan települési önkormányzat részére,
a)
amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
b)
amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások
kivételével; vagy
c)
amely a 11. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra költségvetési támogatásban részesült
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.

11. §

(1) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására
vagy korszerűsítésére – különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására –
használható fel.
(2) A 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás
a)
a muzeális intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatására, így különösen állandó
kiállítások megvalósítására és felújítására,
b)
a muzeális intézmény helyi identitást, közösséget erősítő szerepének növelésére, nemzetiségi feladatok
ellátása esetén ideértve a nemzetiségi identitást és nemzetiségi közösséget is, vagy
c)
infrastrukturális fejlesztésekre
használható fel.

12. §

(1) A szakmai támogatás iránti igényt a települési önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben
a 2. melléklet szerinti adatlap 2014. február 6-áig történő rögzítésével, valamint onnan kinyomtatva, papír alapon,
postai úton 2014. február 7-éig a (3)–(5) bekezdésekben előírt mellékletekkel együttesen egy eredeti és egy hiteles
másolati példányban nyújtja be a miniszterhez az Igazgatóság útján. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő,
a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.
(2) A papír alapon küldött igényléshez – az adatlap, valamint az (5) és (6) bekezdésben előírt nyilatkozatok mellett –
csatolni kell a (3) és (4) bekezdés szerinti mellékleteket két példányban CD vagy DVD lemezen.
(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell
a)
a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató
hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel
a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;
b)
a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint
a pénzügyi ütemezést;
c)
a kiállítás szakmai forgatókönyvét;
d)
a kiállítás látványtervét;
e)
a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kéziratát;
valamint
f)
a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább
három oldal terjedelemben.
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(4) A 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell
a)
a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a közösségi, közművelődési céljait bemutató
tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervét, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon
2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;
b)
a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést;
c)
a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra
tekintettel indokolt;
d)
a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben
megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;
e)
a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a tervezett fejlesztésre vonatkozóan,
amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének; valamint
f)
nemzetiségi feladatok ellátása esetén az érintett települési, ennek hiányában területi, ennek hiányában
országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.
(5) A támogatási igényhez az Ávr. 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell továbbá a települési
önkormányzat írásbeli nyilatkozatát arról, hogy
a)
nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett
köztartozással és
b)
a 11. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem részesült költségvetési támogatásban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.
(6) A 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolására csatolni kell az együttműködési megállapodást és az azt
jóváhagyó képviselő-testületi határozatot.
(7) A (4) bekezdésben szereplő nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a támogatási igényhez csatolni.
(8) Az Igazgatóság a hiányos kérelem hiánypótlására 8 napos határidőt tűz ki.
(9) Az Igazgatóság a formailag megfelelő támogatási kérelmet a mellékletekkel együtt legkésőbb 2014. február 25-éig
megküldi a miniszternek.
13. §

(1) A támogatási igény értékelését a miniszter által felkért bizottság végzi el.
(2) A bizottság az értékelés kialakítása során a 12. § (3) és (4) bekezdése szerinti szakmai mellékleteket, így különösen
a forgatókönyvet, a látványtervet és a költségvetést mérlegeli, és észrevételeiről a 3. mellékletben meghatározott
tartalommal értékelőlapot készít.
(3) Az értékelés kialakítása során elsőbbséget élvez a 2013. évben előkészítésre vagy kiállítás megvalósításának első
vagy második ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat kérelme, valamint a Magyarországi
Tájházak Szövetsége, továbbá nemzetiségi feladat ellátása esetén a bizottság országos nemzetiségi önkormányzatot
képviselő tagjának ajánlásával rendelkező muzeális intézmény támogatása.
(4) A szakmai támogatásról a miniszter az értékelőlap alapján 2014. március 23-áig dönt, és döntését öt napon belül
a minisztérium honlapján közzéteszi.

14. §

(1) A miniszter a támogatási szerződést a kedvezményezettel legkésőbb 2014. április 30-áig köti meg.
(2) A miniszter a támogatási szerződés egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezett nevét, KSH azonosítóját
és a jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesítő jegyzéket legkésőbb 2014. május 15-éig utalványozás
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.
(3) A kincstár a szakmai támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján legkésőbb
2014. május 31-éig folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.
(4) A szakmai támogatás felhasználásának végső határideje 2015. június 30. Az e határidőig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A települési önkormányzat a támogatás
felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

15. §		
A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül benyújtja a miniszterhez
a)
a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét;
b)
a muzeális intézmény biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan;
c)
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén a jogerős építési engedélyt és a hozzá
tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt; valamint
d)
műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélyét, ha a munkálatok jellege alapján jogszabály
ezt előírja, és ahhoz nem kell az építésügyi hatóság vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával kiadott – engedélye.
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16. §

(1) A települési önkormányzat, ha a támogatási szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására okot adó bármely
körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a muzeális
intézmény adólevonási jogosultságában, a saját vagy a muzeális intézmény adataiban, vagy a szakmai támogatás
egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározott – feltételeinek teljesítésére vonatkozó
változás következik be, a tudomására jutástól számított 8 napon belül azt írásban a miniszternek bejelenti.
(2) A szerződéstől való elállás esetén a miniszter 20 napon belül a támogatási igényt benyújtott önkormányzatok között
dönt a támogatás összegének felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.
18. §		
Hatályát veszti a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez
Kérelem közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására
...............................................................
a települési önkormányzat neve
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
1. A közművelődési feladatellátásomban közreműködő alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek)
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására idén, az Önkormányzat saját forrásból
az alábbi összegek ráfordítását tervezi:
Az intézmény, színtér megnevezése		
Saját forrás mértéke
						(ezer forintban)
........................................................................		 .......................................
........................................................................		 .......................................
........................................................................		 .......................................
........................................................................		 .......................................
2. A 10%-os keretből igénylem a támogatást az alábbi közművelődési intézmény(ek), közösségi színtér(ek)
tekintetében:
Az intézmény, színtér megnevezése		
Alapítás, kijelölés éve
........................................................................		 .......................................
........................................................................		 .......................................
........................................................................		 .......................................
Dátum: .....................................................................
P. H.
...........................................
jegyző

...........................................
polgármester
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2. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez
Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt
A települési önkormányzat megnevezése, címe:
.......................................................................................................................................................................................................................................
A települési önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:
.......................................................................................................................................................................................................................................
A települési önkormányzat fizetési számlaszáma:
.......................................................................................................................................................................................................................................
A települési önkormányzat KSH kódja vagy törzsszáma:
.......................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:
.......................................................................................................................................................................................................................................
A támogatás jogcíme (kiválasztandó):
o 12. § (1) bekezdés a) pontja			
o 12. § (1) bekezdés b) pontja
A muzeális intézmény megnevezése			
A fejlesztés teljes költsége (ezer forintban)
…………………………………………………….		
…………………………………………………….
A muzeális intézmény székhelye				
A fejlesztési költség 10%-át kitevő saját forrás
							mértéke (ezer forintban) [csak a 12. § (1) bekezdés
							
a) pontja szerinti támogatási igény esetén]
…………………………………………………….		
…………………………………………………….
A fejlesztés helyszíne					
Egyéb külső forrás (ezer forintban)
…………………………………………………….		
…………………………………………………….
A célfeladat megnevezése				
Kérelmezett támogatás (ezer forintban)
…………………………………………………….		
…………………………………………………….
2016. december 31-éig elérni kívánt látogatószám		
A honlap tervezett látogatottsága 2016. december
							31-éig [csak a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
							támogatási igény esetén]
…………………………………………………….		
…………………………………………………….
Dátum: .....................................................................
P. H.
...........................................
jegyző

3. melléklet a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelethez
Az értékelőlap tartalmi elemei
A)		 A 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igény esetén
1. A támogatási kérelem alapadatai:
1.1. Települési önkormányzat megnevezése
1.2. A fejlesztés megvalósításának helye
1.3. A fejlesztés célja
1.4. Teljes költség
1.5. Saját forrás
1.6. Igényelt támogatás
1.7. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja

...........................................
polgármester
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2. A támogatási kérelem értékelése:
2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság
fenntarthatóságára)
2.3. A költségvetés megalapozottsága
2.4. A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése
2.5. A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése
2.6. A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése
2.7. A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése (különös tekintettel a látogatottsági mutatók
emelésére)
2.8. A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése
2.9. A kiállításvezető és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése
B)		 A 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény esetén
1. A támogatási kérelem alapadatai:
1.1. Települési önkormányzat megnevezése
1.2. A fejlesztés megvalósításának helye
1.3. A fejlesztés célja
1.4. Igényelt támogatás
1.5. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja
2. A támogatási kérelem értékelése:
2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös
fenntarthatóságára)
2.3. A költségvetés megalapozottsága
2.4. A szakmai mellékletek értékelése

tekintettel

a

látogatottság
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.049/2013/7. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8000 Székesfehérvár Dózsa
György út 1.) 11.K.27.105/2013. számú ügyben eljáró bírójának a dr. Bóka Viktor által képviselt Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) ellen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése által alkotott, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről
szóló 15/2007. (XII. 10.) rendelete egyes rendelkezése törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítványa
alapján – nemperes eljárásban – meghozta az alábbi
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
által alkotott, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007. (XII. 10.)
rendelete 23. § (4) bekezdés utolsó mondata: „Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele
kötelező” szövegrésze törvényellenes volt, ezért ez a rendelkezés a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság előtt folyamatban lévő 11.K.27.105/2013. számú ügyben, valamint valamennyi, valamely bíróság előtt
folyamatban lévő egyedi ügyben nem alkalmazható.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.105/2013. számú ügyben eljáró bírája a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (3) bekezdése alapján a per
tárgyalását felfüggesztette és a Kúria eljárását kezdeményezte Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése (a továbbiakban: érintett önkormányzat) által alkotott a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladék kezeléséről szóló – többször módosított – 15/2007. (XII. 10.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 23. §
(4) bekezdése „Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező” szövegrésze törvényességi
vizsgálatára és megsemmisítésére.
Az indítványozó bíró előadta, hogy a felperessel szemben a hulladék kezelésével kapcsolatos jogszabályok
megsértése miatt az eljáró közigazgatási szerv figyelmeztetést alkalmazott. A tényállás szerint a felperesnél
keletkező hulladékot – vállalkozási szerződés alapján – egy Kft. szállítja el (aki a perben felperesi beavatkozó). Az első
fokon eljárt közigazgatási hatóság határozata szerint a felperes jogellenes magatartást tanúsított, mert megsértette
az Ör. 23. § (4) bekezdését. A másodfokon eljárt alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a felperes és felperesi beavatkozó kezdeményezte,
hogy a bíróság a per tárgyalásának egyidejű felfüggesztése mellett kezdeményezzen normakontroll eljárást
a Kúriánál az Ör. 23. § (4) bekezdése utolsó két mondata ellen, mivel azok szemben állnak a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 13. §-ával, valamint 21. § (1) és (2) bekezdésével. Az Ör. 23. §
(4) bekezdés utolsó előtti mondata szerint „A felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást
nem kívánja igénybe venni”, az utolsó mondat értelmében „Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás
igénybevétele kötelező”. A felperes és a felperesi beavatkozó szerint a Hgt. 21. § (2) bekezdésébe ütköznek az Ör.
vizsgálni kért rendelkezései, amennyiben a felügyelőség eljárásának a jogerős befejezéséig kötelezővé teszi
a közszolgáltatás igénybevételét akkor is, ha a gazdálkodó szervezet a Hgt. előírásainak megfelelően egyébiránt
eleget tesz hulladékgazdálkodási kötelezettségének.
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Az indítványozó bíró rögzítette, hogy az Ör. 23. § (4) bekezdés utolsó előtti mondata törvényellenességének
vizsgálatát nem kezdeményezi, mert a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5009/2012/5. számú határozatában
más önkormányzat azonos tartalmú rendeletének rendelkezését nem minősítette a Hgt. szabályaiba ütközőnek.
Kezdeményezte viszont az indítványozó az Ör. 23. § (4) bekezdés utolsó mondata törvényességi vizsgálatát,
mivel az – álláspontja szerint – a Hgt. 21. § (2) bekezdés b) pontjába ütközik. A Hgt. e rendelkezése lehetővé
teszi a közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesülést addig, amíg az ezzel kapcsolatos eljárás jogerősen
nem fejeződik be. A mentesülés feltétele a felügyelőség (jelen esetben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) igazolása arról, hogy a hulladékkezelés környezeti szempontból
a Hgt. 13. §-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. Az indítványozó bíró szerint
az Ör. utolsó mondata törvényellenesen terjeszti ki a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a felügyelőség
eljárásának teljes időtartamára. Az indítványozó végül utal arra, hogy az Ör. ezen szabálya lehetővé teszi azt is, hogy
a gazdálkodó szerv ne csak hulladékgazdálkodási bírsággal legyen sújtható, hanem közösségellenes magatartás
miatt is bírságolható legyen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló 44/2012. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 7. § h) pontja alapján.
Az indítványozó bíró határozott kérelmet az Ör. 23. § (4) bekezdés utolsó mondata tekintetében fogalmazott meg.
2. A Kúria Önkormányzatai Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az érintett önkormányzatot, hogy az indítványra
állásfoglalást terjeszthet elő. Az érintett önkormányzat arról tájékoztatta a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy
az Ör.-t 2013. október 15-ei hatállyal módosította Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
42/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Mód.Ör.), a módosítás következtében az Ör. 23. §
(4) bekezdése az indítványozó bíró által vizsgálni kért rendelkezést már nem tartalmazza.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az indítványozó bíró által felhívott Hgt. már nincs hatályban,
a Hgt.-t a 2012. évi CLXXXV. törvény 108. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.
II.

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsának a Köf. 5031/2012/11. számú határozata óta követett állandó gyakorlata szerint
– absztrakt normakontroll során eljárva – a hatályos önkormányzati rendeletet mindig az elbíráláskor hatályos
magasabb szintű jogszabályokhoz méri. Kivétel ez alól a konkrét normakontroll, azaz a bírói kezdeményezés.
A Bszi. 51. § d) bekezdésből és 55. § (2) bekezdés a) pontjából következően az Önkormányzati Tanács bírói
kezdeményezés alapján vizsgálhat már hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletet is, ilyenkor – más
jogszabályba ütközés esetén – értelemszerűen nem a megsemmisítés, hanem az egykori jogszabályellenesség
megállapítása a jogkövetkezmény. A hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek bírói kezdeményezés
alapján történő vizsgálata során a viszonyítás a bíró által alkalmazandó – akkor hatályos – magasabb jogszabály.
A Köf.5043/2012/3. számú határozatában a Kúria Önkormányzati Tanácsa a következőkre mutatott rá: bírói
kezdeményezés esetén a bíró a peres eljárás időbeliségéhez képest korábban létrejött jogviszonyokból származó
jogokról, kötelezettségekről dönt a jogviszony létrejöttekor hatályos jogszabályok alapján, ezért tevékenysége
szükségképpen „visszaható” jellegű. Sok esetben a bíró alkotmányossági, törvényességi kezdeményezése olyan
időben válik szükségessé, amikor az alkalmazandó jog – vagy annak viszonyítási jogszabályi alapja – már nincs
hatályban. Mindez azonban nem változtat a bíró azon alaptörvényi kötelezettségén, hogy jogállami keretek között
a jogokról és kötelezettségekről az Alaptörvénynek megfelelő, a demokratikus viszonyok között keletkezett és
fennálló jogrend koherenciájába illeszkedő (jogszabály) önkormányzati rendelet alapján kell döntenie. E határozat
rögzítette: „Az indítványozó bírói tanács csak abban az esetben tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének,
ha arra kap választ, hogy a perben alkalmazandó és a perbe vitt jogokat keletkeztető Ör. hatályossága idején
megfelelt-e a hatályos jogrendnek.”
A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa érdemben vizsgálta az indítványozó bíró által felvetett
törvényességi problémát azzal, hogy egy esetleges törvényellenesség esetén a jogkövetkezmény – ennek
megállapításán túl – a Bszi. 56. § (5) bekezdésébe foglalt alkalmazási tilalom elrendelése lehet. Bár a Mód.Ör. 2. §
(1) bekezdése szerint rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a bírói kezdeményezés által
rögzült szabályozásbeli állapot törvényességére a Kúria Önkormányzati Tanácsának – a kezdeményezés alapján –
választ kellett adnia.
2. Az Ör. indítványozó bíró által alkalmazandó 42/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet – módosítást megelőző –
szövege a következő:
„A hulladék elszállításához, hulladékszállítási tevékenységre, a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. A gazdálkodó szervezet köteles
a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett egyéb
települési szilárd hulladékának kezeléséről egyéb módon nem gondoskodik vagy a közszolgáltatás keretében
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nyújtott hulladékkezelés – a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(a továbbiakban: Felügyelőség) által igazoltan – lényegesen kedvezőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz.
A Felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás
jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.”
Az Ör. ezen szabálya a „közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység
ellátásának rendjére vonatkozó előírások” fejezetben szerepel.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5009/2012/5. számú határozatában megállapította, hogy a Hgt. a települési
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését és működtetését az önkormányzatok kötelező feladataiként jelöli
meg. A Hgt. rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezet vagy a helyi közszolgáltatástól lényegesen kedvezőbb
megoldással maga gondoskodik a települési hulladéka hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról vagy köteles
a helyi közszolgáltatás igénybevételére. A Hgt. ügyben irányadó 21. § (2) bekezdés értelmében „Gazdálkodó
szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett települési hulladékának kezeléséről
a) a 13. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében
nyújtott települési hulladékkezelés – a felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a 13. §-ban
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.”
A Hgt. 13. § (1) bekezdése értelmében „A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során
keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni.” A (2) bekezdés szerint „A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó
kötelezettségét a kötelezett
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés,
létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti.”
4. A fentiekből következően a gazdálkodó szervezet mentesülhet a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól,
ha a helyi közszolgáltatástól lényegesen kedvezőbb megoldással maga gondoskodik a települési hulladéka
hasznosításáról, ártalmatlanításáról, illetve ha erre feljogosított, és engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át
szerződés keretében, feltéve, ha a felügyelőség igazolja, hogy a közszolgáltatás nem tekinthető lényegesen
kedvezőbbnek. Megállapítható, hogy a fentiek tekintetében a Hgt. 21. § (2) bekezdés b) pontja, és az Ör.
23. § (4) bekezdés második mondata összhangba van. Az Ör. e szabálya szerint: „A gazdálkodó szervezet
köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett egyéb
települési szilárd hulladékának kezeléséről egyéb módon nem gondoskodik vagy a közszolgáltatás keretében
nyújtott hulladékkezelés – a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(a továbbiakban: Felügyelőség) által igazoltan – lényegesen kedvezőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz.”
Ha a helyi közszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nem kívánja igénybe venni, az Ör. szerint köteles kezdeményezni
a Felügyelőség eljárását. Ezen eljárásra irányadó az Ör. – indítványozó által vizsgálni kért – utolsó mondata, amely
az eljárás jogerős befejezéséig akkor is előírja a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, ha a gazdálkodó szervezet
szerződés keretében már gondoskodott az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő útján a hulladék
– közszolgáltatástól kedvezőbb – hasznosításáról, ártalmatlanításáról.
A Kúria megítélése szerint az Ör. 23. § (4) bekezdés utolsó mondata azért állt ellentétben a Hgt. 21. § (2) bekezdés
b) pontjával, mert a törvény rendelkezéseivel ellentétben olyan helyzet kialakulását is lehetővé tette, amely alapján
a gazdálkodó szervezetet párhuzamos fizetési kötelezettség terheli mind a szerződés szerinti, mind pedig a helyi
közszolgáltatás igénybevételéért akkor is, ha a törvényi feltételek a szerződés alapján igénybe vett hulladékkezelés
tekintetében egyébként teljesültek. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdés szerint az önkormányzati rendelet más
jogszabállyal, így törvénnyel nem lehet ellentétes.
5. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a bírói kezdeményezés alapjául szolgáló
irányadó jog alapján az Ör. 23. § (4) bekezdés utolsó mondata törvényellenes volt, ezért ez a rendelkezés a Bszi. 56. §
(5) bekezdése alapján a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyó 11.K.27.105/2013. számú
ügyben, illetve valamennyi, valamely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa végül megjegyzi, hogy bár az indítványozó bíró utalt arra, hogy Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
44/2012. (VII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: közösségellenes magatartásról szóló Ör.) 7. § h) pontja
közösségellenes magatartásnak minősíti azt, ha a gazdálkodó szerv a települési szilárd hulladék elszállítására nem
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az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe és a felügyelőség jogerős igazolásával nem rendelkezik,
illetve utalt arra, hogy a közösségellenes magatartásról szóló Ör. 2. § (1) bekezdése 50–150 000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság kiszabását is lehetővé teszi, azonban a közösségellenes magatartásról szóló Ör. vizsgálatára
irányuló kérelmet az indítvány nem tartalmazott. Ezért ezen indítványi elemmel a Kúria Önkormányzati Tanácsa
érdemben nem foglalkozott.
6. A Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) b) és c) pontja alapján elrendelte határozatának a Magyar Közlönybe való
közzétételét, továbbá elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő
nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2013. január 9.
Dr. Kozma György s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

előadó bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1029/2014. (II. 3.) Korm. határozata
az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok
megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok
megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény tervezetét
az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti felhasználást engedélyezi,
és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,
2. a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt,
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 947 320 ezer forint összegű költségvetési
maradványnak
a)
az Ávr. 153. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi és
b)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
3. a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett
150 000 ezer forint összegű költségvetési maradványnak az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozathoz

Fejezet

Országgyűlés
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Összesen

ezer forintban
2013. évi
kötelezettségvállalással nem
terhelt maradványból
felhasználni engedélyezett
költségvetési maradvány
összesen
1 000 000
1 398 841
10 070 638
741 864
5 500 000
7 050 000
7 374 297
33 135 640

1938

2. melléklet az 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozathoz
A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
I

XII.

Címszám
1

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1

K8

13

K5

15
XIV.
XV.
XVII.

XX.

B1

7

B2

1
20

K8
33

21

K8

4
10

B1
K8
1

K5

2

XLIII.

2

K8
25

1

1

1

K8

2

Ezer forintban

FejezetAlcímCím-név
név
név

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Környezetügyi Intézet

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Belügyminisztérium
Rendőrség
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Kulturális célú fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség -és Szervezetfejlesztési Intézet
Egyéb működési célú kiadások
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Nem állami intézmények felújítása, beruházása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Átcsoportosítás
(+/-)

-1 000 000
-70 000
70 000
150 000
-150 000

-7 050 000
45 789
-45 789
-1 947 320
334 569
1 612 751
-44 000

-406 000

8 500 000
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B1
B2

18
20

Kiemelt
előir.szám
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A Kormány 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozata
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert
LIFE+ projekt önrészének biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert „Legelőtavak
élőhelykezelése a Hortobágyon – Természetvédelmi célú legeltetési rendszer kidolgozása a 1530 pannon szikes
sztyeppék és mocsarak élőhelytípusra; annak vizes altípusainak ökológiai állapotjavítása” című LIFE+ projekt
önrészének biztosításához 223,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 10. Természetvédelmi pályázatok támogatása
jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a projekt további időtartamára, azaz 2015-től a 2019. év végéig terjedő
időszakra a költségvetési tervezések menete során biztosítsa a projekt megvalósításához szükséges fennmaradó
548,0 millió forint önrészt.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
költségvetési tervezések menete
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Vidékfejlesztési Minisztérium
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2
Környezetvédelmi célelőirányzatok
281901
10
Természetvédelmi pályázatok támogatása
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
2
Felhalmozási költségvetés
8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
297102

ÁHT.
egyedi
azonosító

XI.

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

XII.

17

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

-223,0

73,0
150,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Környezetvédelmi célelőirányzatok
281901
10
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

2

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

223,0
Összesen

I.n.év
223,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

223,0
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A Kormány 1032/2014. (II. 3.) Korm. határozata
az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítéséről
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú
fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos
állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával –
az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központból kiválással történő létrehozásának előkészítésére készítsen részletes előterjesztést a kiválással történő
létrehozáshoz kapcsolódó feladatokról, ideértve a szükséges létszámot és a költségvetési forrás iránti igényt is;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának
kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a budai Várbazár
felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházykastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával –
az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítésére készítsen
részletes előterjesztést a kiváláshoz kapcsolódóan a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ részéről felmerülő kérdések kezelésére, ideértve a szükséges létszámot és a költségvetési forrás iránti
igényt is.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának
kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1033/2014. (II. 3.) Korm. határozata
a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program megvalósítási határidejének módosításáról
A Kormány a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez
szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat
a)
1. pontjától eltérően a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program megvalósításának határidejét
2014. június 30-ában,
b)
3. pontjától eltérően az előirányzat-átcsoportosítással kapcsolatos elszámolás és visszafizetési kötelezettség
határidejét 2014. július 31-ében
állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://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.

