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Kormányrendeletek

A Kormány 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelete
a Magyar Nyelvstratégiai Intézet 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. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet jogállása
1. §		
A Kormány a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése,
ápolása, gondozása, fejlesztése és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására létrehozza a Magyar
Nyelvstratégiai Intézetet (a továbbiakban: Intézet).
2. §

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

3. §

(1) Az Intézetet igazgató vezeti.
(2) Az Intézet igazgatójának megbízatása határozatlan időtartamú.

Az Intézet központi hivatal.
Az Intézet a miniszterelnök irányítása alatt áll.
Az Intézet irányítását a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.
Az Intézet székhelye Budapest.

2. Az Intézet feladatai
4. §

(1) Az Intézet feladatai:
1.
középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete,
2.
a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk egészével való
összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a közoktatásban, illetve nyelvi adattárak
fejlesztésének ösztönzése,
3.
a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek (terminológiák) tudatos
fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító
kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása,
4.
az infotechnológia területén a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek kidolgozásában és
koordinálásában való részvétel,
5.
szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia részére,
6.
az új tudományos közelítések vizsgálata, nyelvészdoktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas pályázati és
megbízási rendszerben,
7.
új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát,
az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése,
kidolgozásának összehangolása kultúránk egységes szövetével,
8.
a nyelvi gazdagság megőrzése, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a rétegnyelvekre,
9.
nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok helyzetének
vizsgálata,
10.
nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel,
11.
a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára, felhasználva a sikeres,
modern európai nyelvpolitikai – észt, lengyel, finn és izlandi – modellek tapasztalatait,
12.
az 1–11. pontokban foglalt feladatok ellátásával összefüggő, valamint egyes kiemelt feladatokhoz
kapcsolódó konferenciák szervezése,
13.
szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten határon túli magyaroknak,
finnugor kisebbségnek – nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok társszervezése az adott
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feladathoz szükséges körben együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel,
szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel,
14.
egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása.
(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.
(3) Az Intézet igazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől,
szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezés
5. §		
Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelete
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb
törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában és
(1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. §
(1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Ápt. 4. § (1), (2) és (4) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez mellékelni kell az alkotmányos
alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, vagy az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok
fennállásának igazolására
a) a cselekvőképtelen kiskorú születési anyakönyvi kivonatát;
b) a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alá helyezését elrendelő határozatot;
c) az Ápt. 4/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozottan cselekvőképes személy (a továbbiakban:
korlátozottan cselekvőképes) esetében,
ca) ha kiskorú, a születési anyakönyvi kivonatát,
cb) ha olyan személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyek
tekintetében korlátozta, a gondnokság alá helyezést elrendelő határozatot;
d) a nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget tanúsító bizonyítványt, oklevelet vagy
az intézmény által kiadott igazolást;
e) a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolását az egészségi állapotról.”
(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
3. § (11) bekezdés b) pontjában a „hozzátartozója” szövegrész helyébe a „szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája,
testvére, testvére gyermeke, testvére unokája (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)” szöveg lép.
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a)
1. §-ában az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus úton, valamint a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. § (2) bekezdése alapján írásban vagy elektronikus úton a helyi választási
irodaként eljáró jegyzőnél” szöveg,
b)
2. §-ában a „visszavonta,” szövegrész helyébe a „visszavonta, illetve – ha a polgár a nyilatkozatot írásban vagy
elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza – a központi szerv”
szöveg,
c)
15/D. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 25. § (1) bekezdés a) és d) pontjában és (3) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:27. § (1) bekezdés a) és
d) pontjában, valamint (3) bekezdésében” szöveg,
d)
15/D. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „Csjt. 25. § (1) bekezdés b) pont második fordulatában és
a Csjt. 25. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:27. § (1) bekezdés b) pontjának a feleség
nevének a férj nevéhez való hozzákapcsolására vonatkozó rendelkezésében és a Ptk. 4:27. § (1) bekezdés
c) pontjában” szöveg,
e)
15/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „Csjt. 25. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és a Csjt. 25. §
(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:27. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint
(3) bekezdésében” szöveg,
f)
15/D. § (4) bekezdésében a „Csjt. 25. § (1) bekezdés b) és c) pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:27. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában” szöveg,
g)
30. § (1) bekezdésében a „szülő (törvényes képviselő)” szövegrész helyébe a „szülő, ennek hiányában
a törvényes képviselő” szöveg,
h)
30. § (4) bekezdésében a „szülőjének (törvényes képviselőjének)” szövegrész helyébe a „szülőjének, ennek
hiányában törvényes képviselőjének” szöveg,
i)
31. § (3) bekezdésében a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen
korlátozó” szöveg,
j)
31. § (3) bekezdésében a „szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője)” szövegrész helyébe a „törvényes
képviselője” szöveg,
k)
41/A. § (2) bekezdésében a „Csjt.” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:175. § (3) bekezdése” szöveg, a „jóváhagyás”
szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, a „jóváhagyását” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg
lép.

3. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
a)
5. §-ában az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért
felelős” szöveg,
b)
17. § (4) bekezdésében a „szülőnek (törvényes képviselőnek)” szövegrész helyébe a „törvényes képviselőnek”
szöveg,
c)
19. §-ában a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó”
szöveg,
d)
20. §-ában a „hátoldalára közreműködő” szövegrész helyébe a „hátoldalán a közreműködő” szöveg,
e)
22. § (5) bekezdésében a „cselekvőképességét kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen
korlátozó” szöveg,
f)
25. § (2) bekezdésében a „postai úton” szövegrész helyébe a „postai úton, könyvelt küldeményként” szöveg,
a „kérelmező részére” szövegrész helyébe a „kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
részére” szöveg,
g)
25. § (3) bekezdésében a „kérelmező személyesen” szövegrész helyébe a „kérelmező, annak törvényes
képviselője vagy meghatalmazottja” szöveg,
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h)
i)
j)
k)

l)

25. § (4) bekezdésében az „A személyesen” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
26. § (2) bekezdés b) pontjában az „elvételre” szövegrész helyébe az „elvételére” szöveg,
31. § (3) bekezdésében a „cselekvőképességet kizáró” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen
korlátozó” szöveg,
33. § (3) bekezdésében a „postai úton küldi meg” szövegrész helyébe a „postai úton, könyvelt küldeményként
küldi meg” szöveg, a „személyesen” szövegrész helyébe a „személyesen, törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja útján” szöveg,
40. § (1) bekezdésében a „cselekvőképtelenség miatt” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen
korlátozó” szöveg

lép.

4. A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű
szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre
vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. § (2) bekezdés”
szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet III. rész 4. pontja” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdésében az „az Áht. 15/B. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Infotv. 1. melléklet III. rész
4. pontja” szöveg, a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg
lép.

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések
5. §

(1) Hatályát veszti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és
hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
4. § (3a) bekezdése,
b)
12/B. §-a és az azt megelőző alcím.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.)
Korm. rendelet.
(3) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással
összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő
módosításáról szóló 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelete
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,
az 5. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f ) és
g) pontjában,
a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában és a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,
a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 11. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

2. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.)
Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában a „nem jogi személyiségű gazdasági társaság” szövegrész helyébe
a „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg lép.

3. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „szervezet”
szöveg lép.

4. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszíti a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „[Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész,
b)
9. § (1) bekezdésében a „[Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész.

5. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a „jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek” szöveg lép.
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6. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet
a)
7. § (2) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
b)
Mellékletének 17. pontjában az „1959. évi IV.” szövegrész helyébe a „2013. évi V.” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet Mellékletének 10. pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 81. § (4) bekezdése értelmében” szövegrész.

7. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezet.”

8. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezetet kell érteni.”

9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „A jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)” szövegrész helyébe az „A gazdálkodó
szervezet” szöveg lép.

10. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
1. melléklet 1.2. és 4.2. pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló
törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet” szöveg lép.

11. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
14. § (1) bekezdésében az „a Ptk. szerinti teljesítési segédeik” szövegrész helyébe a „közreműködőik” szöveg,
b)
17. § (5) bekezdésében a „teljesítési segédje” szövegrész helyébe a „közreműködője” szöveg
lép.
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12. Záró rendelkezés
12. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 58/2014. (III. 4.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §		
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében
a) a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban;
b) a mentor ösztöndíjban
részesül [a továbbiakban a) és b) pontok együtt: ösztöndíjasok].
(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati kiírásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor
válik jogosulttá, ha az általa mentorált tanuló előző év végi tanulmányi átlagát a pályázati kiírásban meghatározott
mértéket meghaladóan nem rontotta és
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált
aa) 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy
ab) 8. évfolyamos tanuló középiskolába vagy szakiskolába felvételt nyert,
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ba) felsőbb évfolyamba lép, vagy
bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló sikeres érettségi vizsgát tett,
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ca) felsőbb évfolyamba lép, vagy
cb) sikeres szakmai vizsgát tett.
(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mentorált
tanuló javítóvizsgát vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz.
(4) Intézményváltás esetén a tanuló ösztöndíjas jogviszonya akkor marad fenn, ha az intézményváltástól számított
harminc napon belül megnevezi a lebonyolító szervnek azt a köznevelési intézményt, amellyel tanulói jogviszonyt
létesített, és az új köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó
központ nyilatkozik arról, hogy vállalja az e rendeletben meghatározott feladatok ellátását. Annak a köznevelési
intézménynek, amellyel a tanuló korábban tanulói jogviszonyban állt, írásban tájékoztatnia kell a tanulót
az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának feltételeiről. A figyelmeztetés megtörténtét nyilatkozatban kell
rögzíteni.
(5) Ha a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora a soron következő tanévben együtt és
ugyanabban az alprogramban folytatni kívánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell benyújtaniuk.
A tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik a köznevelési
intézmény felé, és egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott – az ösztöndíjas
jogviszony alapjául szolgáló – feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos
szabályozás alapján továbbra is fennállnak. Ha a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora
más alprogramban kíván részt venni, új pályázatot kell benyújtaniuk.
(6) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele – a 3. §
(1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszűnik,
a köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval,
valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést – több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett
tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül
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értesíti. A köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ
az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság
feltétele megszűnik.
(7) Amennyiben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel
megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.
(8) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele
az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg – ideértve a 9. § (5) bekezdésében meghatározott,
az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is –, a köznevelési intézmény, állami
fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval, valamint annak mentorával
az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.
(9) A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az adott
tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a lebonyolító szervnél, ebben
az esetben a tanuló és törvényes képviselője írásbeli indokolt kérelméhez csatolni kell az átvevő személy mentori
pályázatát. Amennyiben a lebonyolító szerv engedélyezi, erről értesíti a köznevelési intézményt vagy állami
fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központot és kezdeményezi az ösztöndíj szerződések
módosítását, illetve megkötését. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tanulói létszám nem
léphető túl.”
2. §

(1) A Rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges
vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzésen Magyarország területén működő
felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben az adott szintű végzettséggel még
nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül.”
(2) A Rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Önköltség-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami részösztöndíjas, önköltséges, Magyarország területén működő
felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben az adott szintű végzettséggel még
nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és az Nftv. szerint halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősül vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül.”

3. §		
A Rendelet
a)
1. § (2) bekezdés d) pontjában, (4) bekezdésében, és 11/A. § (1) bekezdésében az „Út a felsőoktatásba”
szövegrész helyébe az „Út a diplomához”,
b)
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „3” szövegrész helyébe a „2”
szöveg lép.
4. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 12. § 1. és 2. pontja.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „vagy átmeneti nevelésbe vett” és a „vagy utógondozói ellátásban”,
b)
6. § (1) bekezdés a) pontjában az „átmeneti nevelésbe vett” és a „vagy utógondozói ellátásban”
szövegrész.

5. §		
Hatályát veszti az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló
143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelete
a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja gödöllői uszoda beruházási
program keretében a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló
beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

3. §		
Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben
a)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat,
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási
szervek

1.

A

B

Beruházás

Beruházás

megnevezése

azonosítója

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

A beruházás
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

általános
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Gödöllői Járási Hivatal
Járási Építésügyi
Hivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

3.

környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.

a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a területi
mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyezési
eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6.

vízjogi hatósági
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi
Hatóság

7.

hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

8.

földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági
eljárások

Gödöllői Járási Hivatal
Járási Földhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

9.

talajvédelmi hatósági
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

2.

Gödöllői
uszoda
beruházás

Gödöllő
5880 helyrajzi
számú
ingatlan
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10.

beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

12.

jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

13.

azon beépített
tűzoltó berendezések
létesítésével és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban,
nemzeti szabványban
nem szabályozott

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

1.

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Gödöllői Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

3.

környezetvédelem és
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.

vízügy

Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

5.

közlekedés: közút

Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

6.

rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén

Gödöllői Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság
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7.

tűzvédelem

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

8.

katasztrófavédelem

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

9.

talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

10.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

11.

műszaki biztonság

Budapest Főváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

12.

egészségügy

Pest Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13.

örökségvédelem

Érdi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

14.

régészet

Érdi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére,
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felügyeleti díj
1. §

(1) A
a)
b)
c)
d)

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 129. § (1a) bekezdésében,
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 5. § (2) bekezdésében,
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 161. § (3) bekezdésében,
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5. § (1) bekezdésében,
továbbá
e)
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 49. §-ában
[az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény] meghatározott felügyeleti díj fizetésére
kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) – a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása
érdekében – az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.
(2) Ha a kötelezett több, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik, akkor minden engedélyesi tevékenysége után
külön-külön bevallást készít és a felügyeleti díjat minden engedélyesi tevékenysége után megfizeti.

2. §

(1) A felügyeleti díj bevallását a kötelezett – a (2) bekezdésben és a Vksztv.-ben meghatározott kivételekkel – a 4. §-ban
előírt teljesítési határidőt megelőző 30. napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.
(2) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett minden év március 31-ig a tárgyév január 1-jére vonatkozóan küldi
meg a Hivatalnak a felügyeleti díj kiszámításához szükséges adatokat.
(3) Az a kötelezett, aki a tevékenységét év közben kezdi meg, az engedély jogerőre emelkedését, hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység esetében a tevékenység megkezdését követő 8 napon belül teljesíti az e rendelet
szerinti bevallási kötelezettséget.
(4) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett akkor is köteles bevallást benyújtani, ha a bevallással érintett
időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
(5) A bevallási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti kötelezett esetében a Hivatal által kiadott
engedély jogerőre emelkedésétől az engedély időbeli hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra vonatkozóan,
vagy az engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt időpontig, ennek hiányában a visszavonást
elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesíteni.
(6) Az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettnek a bevallási kötelezettséget a tevékenysége megkezdésétől
a tevékenysége befejezéséig terjedő időtartamra vonatkozóan kell teljesítenie.
(7) A kötelezett átalakulása esetén a kötelezett az átalakulás időpontjáig terjedő időtartamra vonatkozóan teljesíti
a bevallási kötelezettséget. Az átalakulást követően az engedélyesi tevékenységet végző köteles az e rendelet
szerinti bevallást teljesíteni.
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3. §

(1) A bevallás alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít
ki, amelyet megküld a kötelezett részére. A számlát úgy kell megküldeni, hogy azt a kötelezett az e rendelet szerinti
díjfizetés esedékességének időpontját legalább 3 munkanappal megelőzően kézhez vehesse.
(2) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000
számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(3) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban a számla sorszámát, valamint annak utolsó négy mezőjében
a számlán megadott Egységes Rovat Azonosító kódot fel kell tüntetni.

4. §

(1) A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:
a)
az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév január 15. napjáig és
június 30. napjáig,
b)
ha az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi
meg, akkor a felügyeleti díj előleget egy összegben az engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik
munkanapig.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év első félévére
vonatkozó engedélyesi tevékenység értékesítési nettó árbevétele, második részlete az engedélyesi tevékenységre
vonatkozó értékesítés nettó árbevételből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és
a felügyeleti díj első részletének különbözete.
(3) Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat két részletben, a tárgyév
május 31. napjáig és november 30. napjáig fizeti meg. Ha az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelezett
az engedélyesi tevékenységét a tárgyévben kezdi meg, akkor a felügyeleti díj időarányos részét egy összegben
az engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig fizeti meg.
(4) Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a tevékenységét az adott település vonatkozásában év közben
kezdte meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdését követő harmincadik munkanapig köteles
az (5) bekezdés szerint számított felügyeleti díj megfizetésére.
(5) Ha az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az adott településen
nem egész évben végzi, díjfizetési kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének napján
kezdődik, aminek mértéke a tárgyévi felügyeleti díj időarányos része.
(6) Engedély visszavonása, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében a tevékenység
befejezése esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét a visszavonó
határozat jogerőre emelkedését, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység befejezését követő
harmincadik munkanapig köteles megfizetni.
(7) A kötelezett a díjfizetés esedékességétől számított 60 napon belül kérheti a tárgyévben irányadó felügyeleti díj
vonatkozásában a díjtúlfizetés visszatérítését. Amennyiben túlfizetés történt, a Hivatal a kérelem beérkezését követő
60 napon belül a felügyeleti díj többletet visszafizeti a kötelezettnek.

5. §

(1) A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a)
a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), címét (székhelyét) és bankszámlaszámát,
b)
az esedékesség időpontját és a bevalláson alapuló felügyeleti díj összegét,
c)
a Hivatal által kibocsátott számla számát és keltét,
d)
a követelés és a teljesítés egyenlegét, valamint
e)
a díjfizetés jogcímét.
(2) A felügyeleti díj nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás
számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak
6. §

(1) A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az erről
szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített
nyilvántartást vezet.
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(3) Az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az átutalási megbízás megjegyzés rovatában – azonosítás céljából –
fel kell tüntetni az utalásra kerülő összeg 1. melléklet szerinti jogcímét a díjtételnek megfelelő táblázat betűjele és
sorszáma megjelölésével.
7. §

(1) A 6. § szerinti eljárásokban
a)
a díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében,
b)
a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint
c)
a megfizetett díj visszatérítése tekintetében az Itv. 80. § (1) bekezdés f ) pontjában
foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében
díjat kell érteni.
(2) Ha a kérelem az 1. mellékletben megjelölt díjtételek közül többet is érint, akkor valamennyi díjtételt meg kell fizetni.
Több díjtétel esetében a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat – azonosítás céljából – egyenként kell megfizetni.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
9. §

(1) E rendeletnek a felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően esedékes felügyeleti
díjra, az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a kötelezett első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő
15. napig teljesíti.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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1. melléklet az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak
A) Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A
Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás
megnevezése
Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása
a) szállítási rendszerüzemeltetésre
b) földgázelosztásra
ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében
bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében
c) földgáztárolásra
d) földgáz-kereskedelemre
e) korlátozott földgáz-kereskedelemre
f) egyetemes szolgáltatásra
fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében
fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében
g) szervezett földgázpiac működtetésére
h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra
i) egyablakos kapacitásértékesítésre
j) telephelyi szolgáltatásra
Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
a) ha a módosítás tárgya település kijelölése
b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület
kijelölése
c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy
terület törlése vagy bekapcsolási időpontjának
módosítása
d) ha módosítás tárgya névváltozás vagy
székhelyváltozás, illetve ezekből következő
adatváltozás
e) egyéb esetben

23 Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
24
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
25
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
26 Üzletszabályzat
27
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
28
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
29 Egyensúlyozó Platform Szabályzat
30

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

31
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
32 Szervezett földgázpiaci szabályzat
33
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
34
b) módosítása iránti kérelem elbírálása

B
Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (ezer forint)
6 000
1 000
5 000
6 000
4 000
2 000
1 000
5 000
15 000
1 000
6 000
1 000
100
10
10
10
az adott engedély kiadása
díjának 10%-a
10 000
5 000
1 000
300
1 000
500
1 000
500
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35 Belső kiválasztási szabályzat
36
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
37
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
38 Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez;
alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása;
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok
gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
39
a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében
40
b) földgáztároló esetében
41
c) földgázelosztó esetében
42
ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező
43
cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező
44
d) földgázkereskedő esetében
45
e) egyetemes szolgáltató esetében
46
ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező
47
eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező
48
f) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében
49
g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében
50 Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti
kérelem elbírálása
51 Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást
biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
52 Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi
végzéséhez (kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és
hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése
53 Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű
jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe
adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy
biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez)
történő hozzájárulás iránti kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben
történő rögzítése
54
a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000
vagy annál több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében
55
b) egyéb engedélyes esetében
56 Fogyasztói korlátozási sorrend
57
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
58
b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása
59 A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
60 Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló
létrehozására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás
megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem
elbírálása
61 Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000
200

5 000
5 000
100
5 000
1 000
100
5 000
1 000
100
10
5 000
2 000

5 000
1 000
1 000
100
10 000
500

1 000
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62 Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló
létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan
a) az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási
szabályok,
b) a hozzáférési kötelezettségek vagy
c) a szétválasztási követelmények
63
a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása
64
b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása
65 Pénzügyi biztosíték módosítása iránti kérelem elbírálása
66
a) a pénzügyi biztosíték időbeli hatálya esetében
67
b) egyéb esetben
68 Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása
69 A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem
elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében
kerül elbírálásra
70 A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás
71
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
72
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
73 ha a 71. és 72. sor szerinti kérelem nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles
eljárás keretében kerül elbírálásra
74 A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának,
alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának,
valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti
kérelem elbírálása
75 Megfelelési program
76
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
77
b) módosítása iránti kérelem elbírálása
78 Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
79 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés
megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja
alapján
80 Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési
kötelezettség alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az
értékesítés feltételeinek és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti
kérelem elbírálása
81 Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz
elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok
82
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
83
b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
84 Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása
85 Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás
biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

5 000
2 000
100
500
6 000
200

200
100
200

2 000
1 000
1 000
50

100

1 000
500
100
500
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B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjai:

1

2

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás
megnevezése

Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (ezer
forint)

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3

a) kiserőművi összevont engedély

4

aa) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ba) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a
termelés megszüntetésére
ca) 50-200 MW erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség
növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke
da) 50 MW-ot nem éri el

500
1 000
2 500

250
500
1 000

2 000
5 000

1 000

16

db) 50-200 MW

2 000

17

dc) 200 MW-nál nagyobb

5 000

18
19
20

e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a
termelői tevékenység újbóli folytatására
ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében

1 000
2 000
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21

f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre

22

g) villamosenergia-elosztásra

6 000

23

h) villamosenergia-kereskedelemre

6 000

24

i) egyetemes szolgáltatásra

6 000

25

j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére

26

k) magánvezeték

27

ka) létesítésére vagy bővítésére

28

kb) megszüntetésére

29

l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére

30

m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az
engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek
száma
ma) 1 000 db-ot meg nem haladó

31

12 000

12 000

1 000
100
1 000

100

32

mb) 1 000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó

300

33

mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó

600

34

md) 50 000 db feletti

35
36
37
38
39
40
41

42

n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen
befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély
Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása
erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés
megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges
teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében
aa) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés
megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges
teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére
vonatkozó engedély esetében
ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében

1 000
4 000

a)

100
200
300

400

3320

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 33. szám

43
44

c)

45
46
47
48
49
50

d)

51
52
53

e)

54

f)

55

g)

56
57

bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre
vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása
iránti kérelem esetében
ca) 0,5-5 MW erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
cc)
20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg
nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli
hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében
da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem
haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében
db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
erőművi névleges teljesítőképesség növelésére,
csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem esetében
erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása

ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás,
illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és
adószám-változás együttes díja
h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen
befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása
i) egyéb esetben

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve
villamosenergia-termelők esetében

59

Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat

800

500
1 000
1 500
2 000
5 000

1 000
2 000
1 000
200
10
1 000
az adott
engedély
kiadása díjának
20%-a
az adott
engedély
kiadása díjának
50%-a

60

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

61

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000
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62

Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]

63

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

64

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

65
66

Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési
kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli
rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít
Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat

67

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

68

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

69

1 000
300
200

4 000
400

Belső kiválasztási szabályzat

70

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

71

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

72

73
74

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli
megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
a) termelő esetében

76

50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem
haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében
ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi
teljesítőképesség esetében
b) átviteli rendszerirányító esetében

77

c)

elosztó esetében

5 000

78

d)

villamosenergia-kereskedő esetében

1 000

79

e)

egyetemes szolgáltató esetében

5 000

80

f)

szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében

1 000

81

g)

közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének
tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása
Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása

10

75

82
83
84

aa)

Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében
irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező
jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem
elbírálása

1 000
3 000
5 000

1 000
5 000
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85

86

87

Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben
meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében
ennek engedélyben történő rögzítése
Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és
vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához,
átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós
használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való
lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében

88

b) egyéb engedélyes esetében

89

Villamosenergia-ellátási krízisterv

90

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

91

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

92

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

94

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

95

Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

96

Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen
történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi
megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása
Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése
iránti kérelem elbírálása
Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott
mentesítési kérelem elbírálása
Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

98
99

5 000
1 000

1 000
500

Rotációs kikapcsolási rend

93

97

2 000

1 000
500
10 000
10
1 000
5 000

100

a)

jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása

2 000

101

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

102
103
104

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés
alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti
kérelem elbírálása
Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása
Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás
feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más
igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül
elbírálásra

500
12 000
1 000
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105
106
107
108

109

Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi
megállapodás
a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más
igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül
elbírálásra
b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más
igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül
elbírálásra
A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek,
megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint
kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti
kérelem elbírálása
Megfelelési program

2 000
1 000
50

110

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

111

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

112

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

113

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy
kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél
történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás
iránti kérelem
Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt
kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción
értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és
az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem
elbírálása
Átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének és
a kötelező átvétel időtartamának megállapítása
a) 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
c) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
d) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
e) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkörfelelősi
feladatok
elvégzésének
indokolt
költségének
megállapítása iránti kérelem elbírálása

114

115
116
117
118
119
120
121

1 000
50

100

50
100
200
400
650
50
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122

138

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése
iránti kérelem elbírálása
a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység
minősítése iránti kérelem
a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges
teljesítőképesség esetében
b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó
erőművi névleges teljesítőképesség esetében
g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség
esetében
Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó
kérelem)
Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem

139

Származási garancia törlési kérelem

140

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergiaellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló
285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti
szakhatósági közreműködés erőmű tartós termeléscsökkenésének
megállapítására irányuló eljárásában (a villamosenergia-ellátás
biztosíthatóságának szakkérdésében)

400

141

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az
energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség
megítélése)

500

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

	
  
	
  

10
50
100
250
500
1 000

5
10
50
100
250
500
1 000
10 forint/MWh
10 forint/MWh

5 forint/MWh
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C) Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:
A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás
megnevezése

2

Távhőtermelő létesítményhez létesítési engedély kiadása,
visszavonása és meghosszabbítása, vagy távhőtermelő létesítmény
megszüntetése iránti kérelem elbírálása

Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (ezer
forint)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében (csak
megszüntetés iránti kérelem esetében)
b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges
hőteljesítmény esetében
c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges
hőteljesítmény esetében
d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében
Távhőtermelői működési engedély kiadása, illetve visszavonása
iránti kérelem elbírálása
a) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében
b) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb névleges
hőteljesítmény esetében
c) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb névleges
hőteljesítmény esetében
d) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

200
500
2 000
5 000

200
500
2 000
5 000

12 Távhőszolgáltatásra vonatkozó működési engedély kiadása,
illetve visszavonása iránti kérelem elbírálása
13
a) 1 000 lakásszámig

200

14

b) 1 001-2000 lakásszám esetében

500

15

c) 2 001-10 000 lakásszám esetében

900

16

d) 10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

17

e) 50 000 lakásszám felett

2 500

18 Engedélymódosítás iránti kérelem elbírálása
19
20

a) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás,
illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és
adószám-változás együttes díja
b) egyéb esetben

10
az adott engedély
kiadása díjának
20%-a, de
legalább 100
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21

22

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; alaptőke, törzstőke
leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása;
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő
jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem
elbírálása
a) távhőtermelő esetében

23

aa) 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítmény esetében

200

24

ab) 5 MW-ot elérő, de 50 MW-nál nem nagyobb
névleges hőteljesítmény esetében
ac) 50 MW-ot elérő, de 200 MW-nál nem nagyobb
névleges hőteljesítmény esetében
ad) 200 MW-ot elérő névleges hőteljesítmény esetében

500

25
26
27

1 000
3 000

b) távhőszolgáltató esetében

28

ba) 1 000 lakásszámig

100

29

bb) 1 001-2 000 lakásszám esetében

200

30

bc) 2 001-10 000 lakásszám esetében

300

31

bd) 10 001-50 000 lakásszám esetében

500

32

be) 50 000 lakásszám felett

1 500

33 Távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatása iránti
kérelem elbírálása
34
a) 1 000 lakásszámig

200

35

b) 1 001-2 000 lakásszám esetében

500

36

c) 2 001-10 000 lakásszám esetében

900

37

d) 10 001-50 000 lakásszám esetében

1 500

38

e) 50 000 lakásszám felett

2 500

39 Nyereségkorlát feletti eredmény visszafizetése alóli mentesítés
iránti kérelem elbírálása

200
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D) Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjai:

1

2

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás
megnevezése

Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (ezer
forint)
100

Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik
harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – az
energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe
tartozó
forgalmazási
követelmények
tekintetében
eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért
felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek
kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: kijelölési
rendelet) 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési
területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá
3
a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy
megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj
4
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően
termékenként kiegészítő díj
5
Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs
európai uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési
rendelet 1. mellékletében meghatározott – megfelelőségértékelési
területet szabályozó jogszabályonként fizetendő alapdíj, továbbá
6
a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy
megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj
7
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően
termékenként kiegészítő díj
8
Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet
esetében, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem
tartozik harmonizációs európai uniós jogi aktus hatálya alá, – a
kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott –
megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként
fizetendő alapdíj, továbbá
9
a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy
megfelelőségértékelési tevékenységenként kiegészítő díj
10
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően
termékenként kiegészítő díj

15
10
200

15
10
50

15
10
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11

12
13
	
  

Egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében, ha a
kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs európai uniós jogi
aktus hatálya alá tartozik, – a kijelölési rendelet 1. mellékletében meghatározott
– megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályonként fizetendő
alapdíj, továbbá
a) megfelelőségértékelési eljárásonként vagy megfelelőségértékelési
tevékenységenként kiegészítő díj
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területet érintően termékenként
kiegészítő díj

60

15
10

E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjai:
A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás
megnevezése

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének
igazolása céljából
a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot,
egyéb adat alapján [a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (2) bekezdés a)-b)
pontja]

3

4
5

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján [Ket.
83. § (2) bekezdés c) pontja]
Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

6

Üzemeltetési szerződés jóváhagyása

7

a) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat esetén

8

b) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat hiányában

9

c) módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

B
Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (ezer
forint)

150

25
150

50
150
90

10 Működési engedélyezési eljárás
11

a) működési engedély iránti kérelem elbírálása

12

b) működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

13

c) működési engedély visszavonása iránti kérelem
elbírálása
14 Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés,
szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő
leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó,
illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

1 500
325
25
75
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15 A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésének
engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)
16 Üzletszabályzat
17

a) jóváhagyására irányuló eljárás

18

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

200

200
50

19 Beszerzési szabályzat
20

a) jóváhagyására irányuló eljárás

21

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

75
25

22 Hatósági díjtól eltérő díj alkalmazásának előzetes jóváhagyása

150

23 Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
24

a) felújítási és pótlási terv jóváhagyása

25

b) beruházási terv jóváhagyása

F) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
igazgatási szolgáltatási díjai:
A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági
eljárás megnevezése
2 Hatósági díjtól eltérő díj alkalmazásának előzetes
jóváhagyása

325
175

kapcsolatos

hatósági

eljárások

B
Igazgatási szolgáltatási díj
mértéke (ezer forint)
150
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 18/2014. (III. 4.) BM rendelete
az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Az átmeneti ivóvízszállítás működési költségeinek támogatása
1. §

(1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos
költségek finanszírozásának támogatása cím (a továbbiakban: az előirányzat) terhére – a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) által ellátott átmeneti ivóvízszállítás települési önkormányzatot 2014. évben terhelő
működési költségeire – támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhet a települési
önkormányzat, ha
a)
a település lakosságszáma – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2014. január
1-jén fennálló adatai alapján – az 5000 főt nem haladja meg,
b)
az átmeneti ivóvízellátást – nem a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-szolgáltatótól
vételezett elszállított ivóvízzel – az MH látja el és
c)
a szolgáltató a szállított ivóvízről az ellátott települési önkormányzat részére számlát állít ki.
(2) Az előirányzat terhére a 2013. évben felmerülő működési költségekre is igényelhet támogatást a települési
önkormányzat, ha
a)
a település lakosságszáma 2013. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5000 fő alatt volt,
b)
2013. évben az átmeneti ivóvízellátást – nem a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközműszolgáltatótól vételezett elszállított ivóvízzel – a Magyar Honvédség látta el,
c)
a szolgáltató az elszállított ivóvízről az ellátott települési önkormányzat felé 2013. évben számlát adott ki és
d)
a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló
41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján nyújtott költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

2. §		
A támogatás mértéke a benyújtott, elismert számláknak megfelelő összeg, ha a számla:
a)
az 1. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén 2013. évre,
b)
az 1. § (1) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. január 1-jétől 2014. március 31-éig terjedő időszakra
vonatkozik.
3. §

(1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 önkormányzati információs rendszerben
(a továbbiakban: ebr42 rendszer)
a)
az 1. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. március 13-áig,
b)
az 1. § (1) bekezdése szerinti igénylés esetén 2014. május 5-éig
történő rögzítésével – egy alkalommal – lehet benyújtani. E határidők elmulasztása jogvesztő.
(2) A kinyomtatott támogatási kérelem egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő benyújtási
határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határnapját követő munkanap. A kizárólag papír alapon benyújtott
támogatási kérelem érvénytelen.
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(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a számvitelről szóló törvénynek és az általános forgalmi adóról szóló
törvénynek alakilag, formailag és tartalmilag megfelelő, a települési önkormányzat nevére és címére kiállított,
a támogatási kérelem megalapozottságát alátámasztó számlák hitelesített másolatát két példányban.

2. A konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó támogatás
4. §

(1) Az előirányzat terhére a 2014. évben felmerült,
a)
a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezések
(a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának
napjától számított üzemeltetési költségeinek részleges,
b)
a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos költségek,
c)
a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás költségeinek,
d)
az ivóvíz kiadásával kapcsolatban felmerülő ivóvízminőségi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek részleges
támogatására támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhet a települési
önkormányzat, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához szűrőberendezés
került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.
(2) A települési önkormányzat – az 1. § (1) bekezdése szerinti előirányzat terhére – azon, az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti költségekre is igényelhet támogatást, amelyek 2013. szeptember 1. és 2013. decemberi 31. között merültek
fel, ha a 2013. évben a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához szűrőberendezés
került telepítésre és a BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján nyújtott költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

5. §

(1) A támogatás mértéke
a)
üzemeltetési költségek esetén havonta – 30 napos hónappal számítva –
aa)
2013. szeptember 1. és 2013. december 31. között 77 000 forint telepített szűrőberendezésenként,
ab)
2014. január 1. és 2014. december 31. között 80 000 forint az arzén mentesítésére, és 160 000 forint
a bór vagy bór és arzén mentesítésére telepített szűrőberendezésenként,
b)
a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos költségek esetén a megfizetett
igazgatási szolgáltatási díj összege, de legfeljebb egyszeri 28 800 forint szűrőberendezésenként,
c)
a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosításokkal kapcsolatos
költségek esetén a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege, de legfeljebb egyszeri 14 400 forint
szűrőberendezésenként,
d)
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szűrőberendezések ivóvízkiadásával kapcsolatban 2014. évben
felmerülő ivóvízminőségi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatására egyszeri 50 000 forint
szűrőberendezésenként.
(2) Abban a hónapban, amelyben a szűrőberendezés üzemeltetése engedély alapján megkezdődik vagy engedély
módosítás alapján kivonásra kerül, az (1) bekezdés a) pontja szerinti havi támogatás időarányosan vehető igénybe.

6. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti adatlap ebr42 rendszerben
a)
a 4. § (2) bekezdése szerinti, 2013. évben felmerült költségek vonatkozásában 2014. március 13-áig legfeljebb
egy alkalommal,
b)
a 4. § (1) bekezdése szerinti, 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig felmerülő költségek vonatkozásában
2014. november 10-éig legfeljebb két alkalommal
történő rögzítésével lehet benyújtani. E határidők elmulasztása jogvesztő.
(2) A kinyomtatott támogatási kérelem egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatósághoz történő
benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A kizárólag papír alapon
úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti példányszámban
a)
a 3. melléklet szerinti aláírt nyilatkozatot,
b)
a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát és
c)
a szűrőberendezés átmeneti ivóvízellátásból történő kivonása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély
visszavonásáról szóló határozat másolatát.
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3. Az eljárás közös szabályai
7. §

(1) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelem eredeti példányát a támogatási kérelem, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek
(a továbbiakban: miniszter).
(2) A támogatásról a miniszter
a)
a 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási kérelem esetén 2014. április
2-áig,
b)
a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelem esetén
a támogatási kérelem miniszterhez való beérkezését követő 30 napon belül
dönt. A miniszter a támogatásról támogatói okiratban a kincstár útján értesíti a kedvezményezettet.
(3) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a támogatói okirat kiadását követő 10 napon belül egy
összegben folyósítja.

8. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatások felhasználásának határideje 2015. január 31.
(2) A kedvezményezett az e rendelet szerinti támogatások felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal, az éves
költségvetési beszámolójában számol el.

4. Záró rendelkezés
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

Adatlap az átmeneti ivóvízszállítás működési költségeinek támogatásához

Igénylésazonosító:
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat
a) Neve:
b) Címe:
Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:
c) Polgármester neve:
d) Telefonszáma:
e) Ügyintéző neve:
f) Telefonszáma:
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1. melléklet a …/2014. (……) BM rendelethez

1. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez

2. Az igény megalapozottságát alátámasztó számlák adatai
No.

Számla sorszáma

Kiállítás dátuma

1.

Kiállító címe

Kiállító adószáma

Kiszállított ivóvíz
mennyisége (m3)

Egységár
(Ft-ban)

Bruttó összérték
(Ft-ban)

Összesen:

Annyi sor töltendő, ahány számlát csatolnak.
3. Támogatási igény 1
2. pont alapján
Átvett ivóvíz mennyisége

Kiállító neve

m3

Kelt: …………………………………………..

Bruttó érték

…………………………………………
Aláírás2, bélyegző:

1
2

A 2. pont szerinti számlák hitelesített másolatát két példányban kötelező csatolni.
Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása szükséges.

A támogatási igény a 2013. évben igényelt szolgáltatásokra is kiterjed, ezért alulírott ......................................................................., mint a(z) ............................................................
önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy önkormányzatunk a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek 2013. évben
megfelelt és a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült
támogatásban.
Kelt: …………………………………………..

…………………………………………

3

Az aláírás abban az esetben szükséges, ha az igény 2013. évre is kiterjed.
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2. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez
2. melléklet a …/2014. (……) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

Adatlap a konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezések támogatásához
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat
a) Neve:
b) Címe:
Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:
c) Polgármester neve:
d) Telefonszáma:
e) Ügyintéző neve:
f) Telefonszáma:
2. A HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésre vonatkozó adatok
No.

Település/
1

településrész

Vízjogi üzemeltetési
engedélyt kiállító hatóság

Vízjogi üzemeltetési
engedély száma

Vízjogi üzemeltetési
engedély kiadásának
dátuma

Arzén, Bór, Bór-Arzén
érintettség2

1
További sorok felvehetők

3. Támogatási kérelmet megalapozó adatok
A megfizetett szolgáltatási
A megfizetett szolgáltatási
Támogatási időszak
Laborvizsgálati költségek
Település/
(az üzemeltetési költségek
díj összege
díj összege
No.
településrész
támogatását igénylem5
vonatkozásában)3
(az engedély kiadás)4
(engedély módosítás)6
1
További sorok felvehetők
1

Ha a településen több szűrőberendezés telepítésére került sor, a szűrőberendezéseket külön-külön soron kell feltüntetni. A közigazgatási területükhöz tartozó
településrészeken telepített szűrőberendezésekre vonatkozóan a településeknek egy adatlapon kell benyújtaniuk igényeiket.

2

A szennyező anyag(ok) pontos megnevezése szükséges!
Az aktuális igényléshez kapcsolódó üzemeltetési költségek felmerülésének kezdő és végdátumát kell megjelölni. A kezdődátum nem lehet korábbi, mint a vízjogi üzemeltetési
engedély kiadásának napja. A végdátum nem lehet későbbi, mint a 3. mellékletben a szűrőberendezés biztosítására vonatkozó igény határnapja. Ha a 3. melléklet szerinti
határnap 2015. évre esik, a végdátum 2014. december 31.
3

4
A szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj összege. Abban az esetben kell kitölteni, ha korábban az
önkormányzat ezen összegre nem kapott támogatást, és a támogatást a jelen igényléssel kéri.
5
Egyszeri támogatás, így a szűrőberendezés üzembe helyezését követően (a 2013. évben üzembe helyezettekre is vonatkozik) a teljes üzemeltetés időszakára vonatkozóan 1
alkalommal igényelhető. (Igényli: igen / Nem igényli: nem)
6

A szűrőberendezés kivonása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj összege. Abban az esetben kell kitölteni, ha a 2014.
évre vonatkozó támogatási igénye erre is kiterjed. Ha kéri a támogatást, mellékelni szükséges a kiadott hatósági dokumentum(ok) másolatát.

Kelt: …………………………………………..

…………………………………………
Aláírás7, bélyegző:

7

Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása.

A támogatási igény a 2013. évben felmerült költségekre is kiterjed, ezért alulírott ................................., mint a(z) ...........................
önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy önkormányzatunk a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek 2013. évben megfelelt és a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának
támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet alapján 2013-ban nem részesült támogatásban.

Kelt: …………………………………………..

…………………………………………
Aláírás8, bélyegző:

8

Az aláírás abban az esetben szükséges, ha az igény 2013. évre is kiterjed.
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3. melléklet a 18/2014. (III. 4.) BM rendelethez

3. melléklet a …/2014. (……) BM rendelethez
NYILATKOZAT

Alulírott..............................................................................................................................., mint
a(z)………………………………………………………………………….Önkormányzatának
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezéssel/ekkel az
átmeneti ivóvízellátást a település lakosai számára, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti
feltételekkel és mennyiségben biztosítani fogom.
Előreláthatóan a HM konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezésre/ekre, a
KEOP……………………………………….. számú projekt befejezéséig, illetve a megfelelő
minőségű
egészséges
ivóvíz
hálózatról
történő
biztosításáig,
azaz:
…………………..év……………….hónap…….napjáig tart igényt az önkormányzat.

Amennyiben a projekt eredményeként a próbaüzem megkezdésével az egészséges ivóvíz
hálózatról történő szolgáltatása megkezdődik, és a HM konténerizált ivóvíztisztító és
ivóvízkiadó berendezés a rendszerből év közben kivonásra kerül, ennek tényét a
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája felé a kivonást alátámasztó
dokumentumok, valamint a település(rész) közüzemi ivóvízellátó hálózatából akkreditált
ivóvízminta-vétel alapján az ivóvízminőség megfelelőségét bizonyító, az ivóvízminőségvizsgálatra akkreditált laboratóriumból származó ivóvízminta-vizsgálati eredmény
megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a szűrőberendezés rendszerből történő kivonását
követő 5 munkanapon belül elektronikusan és postai úton bejelentem.

Ezen nyilatkozatot a 18/2014. (III. 4.) BM rendelet alapján a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás
biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása igénybevételének céljából
tettem.

Kelt:

,

év

hó

nap

P. H.
polgármester
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A belügyminiszter 19/2014. (III. 4.) BM rendelete
a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének
a megszüntetéséről
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a Csongrád Megyei Építész Kamara és a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak
ellátására eljáró szervek kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 21.) BM rendelet.
2. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara titkára a Békés Megyei
Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Kamarai tv. ) 42. § (1) bekezdés a) pontja és 42. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási ügyek iratait,
az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.
(2) Az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a Békés Megyei Építész Kamara a Kamarai tv. 39. § (6) bekezdés
a) és b) pontja alapján dönt a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara által ideiglenes névjegyzékbe vett személyek
kamarai tagságáról.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 60. napon hatályát veszti.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 10/2014. (III. 4.) NFM rendelete
a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási
és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1098/2014. (III. 4.) Korm. határozata
a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
1. A Kormány egyetért a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mind mélyebb
megismerésére, ápolására, gondozására és fejlesztésére és egyes állami feladatok ellátására hivatott Magyar
Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2014. április 1-jei hatállyal történő létrehozásával.
2. A Kormány felhívja
a)
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az Intézet alapító okiratát készítse elő;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. április 1.
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve –
az Intézet 2014. évi működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. április 1.
c)
a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 2015. évi központi
költségvetésről szóló törvény előkészítése során gondoskodjanak arról, hogy az Intézet 2015. évi
működéséhez szükséges forrás a Miniszterelnökség fejezetben, külön költségvetési cím alatt rendelkezésre
álljon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
d)
a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Miniszterelnökségen,
a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban az Intézet 20 fős
létszámát 2014. április 1. napjától a Miniszterelnökség létszáma tartalmazza.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014. április 1.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozata
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges
előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012.
(IX. 20.) Korm. határozat 2.1. pont a) alpontjában megjelölt feladat 2014. január 1.–2014. március 31. közötti
megvalósításához 150,0 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 XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím,
1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímek javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint,
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2014. december 15.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 16. Átmeneti ivóvízellátás
biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az egészséges ivóvízellátás érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 207,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával
kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása cím javára a 2. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. március 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
206895

Cím Alcím
szám szám

2

ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

1

206905

297102
y

Jogcím
csop.
szám

2

XI.

17
y

Fejezet
szám

g

)

Cím Alcím
szám szám

g
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
Felújítások
K7
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
K5 gy
j g
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

0,4
0,1
50,0
51,5
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1. melléklet az 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozathoz

30,0
8,0
10,0

-150,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
206895
206905
y

Cím Alcím
szám szám

2

y

1
2
g

Jogcím
csop.
szám

)

Jogcím
szám

g

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
gy
j g

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

102,0
48,0

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

Összesen

I.n.év

150,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

150,0

3339

3340

2. melléklet az 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

342006

Fejezet
szám

IX.

018450

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16
3

y
ÁHT.
egyedi
azonosító

Cím Alcím
szám szám

y
Fejezet
szám

g

Cím Alcím
szám szám

)

g
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
Egyéb működési célú kiadások
K5
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5
Egyéb működési célú kiadások
gy
j g
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

207,0
-207,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Kiemelt előirányzat
neve

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

207,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

207,0
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A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
időarányos
1 példány
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnali
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S

3341
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A Kormány 1100/2014. (III. 4.) Korm. határozata
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum (a továbbiakban: Akadémia) megvalósítására
irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely keretében a Szombathely közigazgatási
területén fekvő, 0975/5 helyrajzi számú ingatlanon:
a)
4 darab szabvány méretű labdarúgópálya,
b)
1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya,
c)
1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya,
d)
az Akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és rehabilitációs kiegészítő infrastruktúra
valósul meg;
2. egyetért azzal, hogy a Program megvalósításához szükséges, Szombathely közigazgatási területén fekvő,
0975/5 helyrajzi számú ingatlan a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön, és felhívja a kiemelt
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztost, hogy folytasson egyeztetést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet irányítását ellátó vidékfejlesztési
miniszterrel az ingatlan vagyonkezelői jogának rendezéséről;
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki az Akadémia megvalósítási koncepcióját és költségvetési
támogatási igényét.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1101/2014. (III. 4.) Korm. határozata
az iváncsai tanuszoda megnyitásával kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az iváncsai uszoda (a továbbiakban: uszoda) – a szükséges személyi és infrastrukturális
feltételek biztosítása, megteremtése mellett – megnyitásra kerüljön;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a kiemelt sportlétesítményfejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy
– a 3–5. pontban foglaltak figyelembevételével – tegyék meg az uszoda jogi helyzetének rendezéséhez, valamint
az uszoda újranyitásához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy az uszodának helyt adó Iváncsa közigazgatási területén fekvő 231/1/A helyrajzi számú ingatlan
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön, és az uszoda működtetése a vagyonkezelőn keresztül
valósuljon meg;
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4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. pontban foglalt feladat ellátásához a Nemzeti Sportközpontok
közalkalmazotti létszámának 10 státusszal történő bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján rendelkezésre álló
előirányzatból;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
5. jóváhagyja, hogy a Nemzeti Sportközpontok által az 1. pontban foglaltak végrehajtása céljából lefolytatásra kerülő
beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1102/2014. (III. 4.) Korm. határozata
a gödöllői uszoda beruházási program egyes kérdéseiről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Gödöllő közigazgatási területén egy versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres
medencét, a hozzá kapcsolódó 1000 fős lelátót, egy bemelegítő- és egyben tanmedenceként is használható
többfunkciós medencét, valamint a szükséges wellness és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum épüljön meg
(a továbbiakban: Beruházás);
2. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy
a)
a Beruházás előkészítése és megvalósítása tárgyában folytasson egyeztetést a nemzetgazdasági miniszterrel,
az emberi erőforrások miniszterével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint a Szent István Egyetem
vezetésével,
b)
az egyeztetés eredményeképpen kialakított megvalósítási konstrukciót terjessze a Kormány elé.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az egyeztetés megkezdésére: azonnal
a megvalósítási konstrukció benyújtására: 2014. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1103/2014. (III. 4.) Korm. határozata
a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatban egyes kormányhatározatok
módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
1. A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.)
Korm. határozat 4. pontjában a „2013. október 31.” szöveg helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.
2. Hatályát veszti
a)
a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljainak végrehajtásából származó 2008-ban megvalósítandó
feladatokról szóló 1035/2008. (V. 30.) Korm. határozat, valamint
b)
a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

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.

