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Kormányrendeletek

A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése, az 5. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja és az 5. § (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény
15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § (3) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés e) pontja tekintetében a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 2014. április 15-étől
a)
a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 83., cégjegyzékszáma:
01-10-045526, adószáma: 13806789-2-44, főtevékenysége: 7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység) által
aa)
az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében
ellátott közreműködő szervezeti feladatot a Miniszterelnökség,
ab)
a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan végzett feladatot a nem
az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium,
ac)
ellátott feladatot – az aa) és ab) alpontban meghatározott kivétellel – a gazdaságpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium,
b)
a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Vérmező
utca 4., cégjegyzékszáma: 01-10-046061, adószáma: 14363166-2-41, főtevékenysége: 7490 ’08 M.n.s. egyéb
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által ellátott feladatot a közlekedésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium,
c)
az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszáma: 01-09-914411, adószáma: 18160013-2-41, főtevékenysége:
8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése) által ellátott feladatot az energiapolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium,
d)
az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út
45. C. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-919262, adószáma: 20963631-2-41, főtevékenysége: 9499 ’08 M.n.s. egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység) által ellátott feladatot a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter által vezetett minisztérium
mint átvevő költségvetési szerv látja el.
(2) Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az átvevő
költségvetési szerv vezetője képviseli.
(3) Az átvételi felelőst az átvevő költségvetési szerv vezetője jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3–5. § 2014. április 15-én lép hatályba.
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3. §

(1) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő
szervezetet említ, azon az irányító hatóságot kell érteni. Ez esetben az operatív program lebonyolításának
e rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti
egység látja el.”
(2) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő
szervezetet említ, azon az irányító hatóságot kell érteni. Ez esetben az operatív program lebonyolításának
e rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti
egység látja el.”
(3) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő
szervezetet említ, azon az irányító hatóságot kell érteni. Ez esetben az operatív program lebonyolításának
e rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti
egység látja el.”
(4) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 115. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Közép-dunántúli Operatív Program 2007–2008-as Akcióterve keretében a 2. Regionális turizmusfejlesztés és
3. Fenntartható településfejlesztés prioritások esetében a közreműködő szervezeti feladatokat a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.”
(5) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

(1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
121/A. §-ában a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.” szövegrészek helyébe a „Gazdaságfejlesztési
Operatív Program irányító hatósági feladatainak ellátásáért felelős miniszter” szöveg lép.
(2) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában az „az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért
felelős miniszter” szöveg lép.
(3) A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési
célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „a
nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt” szövegrész helyébe a „meghatározott feladatokkal
összefüggő” szöveg lép.

5. §

(1) Hatályát veszti
a)
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 22. §
(5) bekezdésében az „az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs
Ügynökség Nonprofit Kft.,”, valamint az „és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ” szövegrész,
b)
a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet
ba)
6. § (1) bekezdésében a „ , valamint a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.)” szövegrész,
bb)
28. § (1) bekezdésében az „a MAG Zrt.-n keresztül” szövegrész,
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c)

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában az „a közlekedési tárgyú támogatott
nagyprojekt-előkészítési tevékenység esetében a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti
a)
az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelős intézményekről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora,
b)
a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010.
(IV. 29.) Korm. rendelet 63. § b) pontja,
c)
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés b) pontja, 82/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
85. § (2) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja,
d)
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
115/A. §-a,
e)
a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet R. 6. §
(3) bekezdése.
(3) Hatályát veszti
a)
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet,
b)
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet,
c)
az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak
meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.)
Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
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1. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése
A

B

C

1

Operatív program

Prioritás

Intézkedés

2

Államreform Operatív Program

3

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

4

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

5

Környezet és Energia Operatív Program

6

Közlekedés Operatív Program

7
8 Dél-alföldi
9 Operatív
10 Program
11
12
13

Dél-dunántúli
14 Operatív
Program
15
16
17
18
Észak-alföldi
19 Operatív
20 Program
21
22

Észak23
magyarországi
24
Operatív
25 Program
26

Regionális gazdaságfejlesztés
Turisztikai célú fejlesztések
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Humán-infrastruktúra fejlesztések
Térségfejlesztési akciók
A városi térségek fejlesztésére alapozott
versenyképes gazdaság megteremtése
A turisztikai potenciál erősítése a
régióban
Humán közszolgáltatások fejlesztése
Integrált városfejlesztési akciók
támogatása
Az elérhetőség javítása és
környezetfejlesztés
Regionális gazdaságfejlesztés
Turisztikai célú fejlesztés
Közlekedési feltételek javítása
Humán infrastruktúra fejlesztése
Város- és térségfejlesztés
Versenyképes helyi gazdaság
megteremtése
A turisztikai potenciál erősítése
Településfejlesztés
Humán közösségi infrastruktúra
fejlesztése
Térségi közlekedés fejlesztése

D
A Kormánynak az
európai uniós
források
felhasználásával
kapcsolatos irányító
hatósági feladatok
ellátására kijelölt
tagja
a Kormány európai
uniós források
felhasználásáért
felelős tagja
a Kormány európai
uniós források
felhasználásáért
felelős tagja
nemzetgazdasági
miniszter
nemzeti fejlesztési
miniszter
nemzeti fejlesztési
miniszter

E

Közreműködő
szervezet

–

–
–
–
–
Dél-alföldi
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit Kft.

nemzetgazdasági
miniszter

Dél-dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
Közhasznú
Nonprofit Kft.
Észak-alföldi
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
Közhasznú
Nonprofit Kft.
NORDA Északmagyarországi
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
Közhasznú
Nonprofit Kft.

6
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

Regionális gazdaságfejlesztés
Regionális turizmusfejlesztés
Közép-dunántúli
Fenntartható településfejlesztés
Operatív
Helyi és térségi környezetvédelmi és
Program
közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Humán-infrastruktúra fejlesztés
Regionális gazdaságfejlesztés
Turizmusfejlesztés - Pannon örökség
megújítása
NyugatVárosfejlesztés
dunántúli
Operatív
Környezetvédelmi és közlekedési
Program
infrastruktúra
Helyi és térségi közszolgáltatások
fejlesztése
Összes
intézkedés, kivéve
Helyi
A tudásalapú
gazdaságfejlesztés,
gazdaság innovációKKV-k pénzügyi
és
eszközökhöz való
vállalkozásorientált
hozzáférésének
fejlesztése
fejlesztése
Helyi
gazdaságfejlesztés
A régión belüli
közlekedési
kapcsolatok
fejlesztése
A közösségi
közlekedés
A versenyképesség működési
feltételeinek
keretfeltételeinek
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A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott,
az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai
szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés
tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás
az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha
a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem
jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás
alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában
átszállnak a fogyasztóra.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől
a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.”
(2) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”
(3) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan
formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”
(4) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy
közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
f ) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.”
(5) Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása
a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő
jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.”
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(6) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás
iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű
esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében
a kilométeróra állását.”
(7) Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és
időpontját.”
(8) Az R1. a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés
d) pontjában meghatározott gyártó.
7/B. § (1) A 3. §-ban, az 5. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 6. és 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén
a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”
(9) Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való
megfelelést szolgálja.”
(10) Az R1.
a)
2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 7. §-ában a „forgalmazó” szövegrészek helyébe a „vállalkozás”
szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdésében a „javítás” szövegrész helyébe a „kijavítás” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében a „forgalmazó” szövegrész helyébe a „vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat” szöveg,
e)
7. §-ában a „Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg
lép.
(11) Az R1. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jótállási kötelezettség kiterjed az újonnan épített lakásoknak, lakóépületeknek, közhasználatú építményeknek
a 3. és 4. mellékletben meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékeire és
anyagaira.”
(2) Az R2. 1. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában:
a) épületszerkezet: az épületeket, építményeket alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezet vagy
berendezés;
b) közhasználatú építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. § 9. pontja szerinti építmény;
c) lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerint kialakított önálló rendeltetési egység;
d) lakóépület: az OTÉK 1. sz. melléklet 78. pontja szerinti épület.”
(3) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállási kötelezettség a kivitelezési szerződés alapján az építési, szerelési munka elvégzésére kötelezettséget
vállaló személyt (a továbbiakban: vállalkozó) terheli.”
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(4) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított
a) három év az 1. és 2. mellékletben,
b) öt év a 3. mellékletben,
c) tíz év a 4. mellékletben
meghatározottakra. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.”
(5) Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a lakás vagy építmény tulajdonba adásáig
a megrendelő (a továbbiakban együtt: jogosult) a vállalkozóval vagy az általa javításra kijelölt személlyel, illetve
szervezettel szemben érvényesítheti.”
(6) Az R2. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A 4. § (2)–(4) bekezdésében és az 5. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”
(7) Az R2.
a)
4. § (2) bekezdésében és 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „az átadás-átvételi eljárás” szövegrészek helyébe
az „a műszaki átadás-átvételi eljárás” szöveg,
b)
4. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
c)
1. számú melléklet 2. pont j), k) és l) alpontjaiban a „közüzemi szolgáltató” szövegrészek helyébe
a „közszolgáltató” szöveg
lép.
(8) Az R2. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(9) Az R2. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés tárgya a fogyasztó
által megrendelt, a Mellékletben felsorolt javító-karbantartó szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás), és
a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot
meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. A jótállásból eredő jogokat
a szolgáltatás tárgyát képező dolog (a továbbiakban: dolog) tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősül.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó
szavatossági vagy jótállási igény alapján teljesítettek.
(3) Az e rendeletben előírt jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez
a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.
(4) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől
a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.”
(2) Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama hat hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”
(3) Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozás a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő
átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő
végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”
(4) Az R3. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint
az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá”
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(5) Az R3. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jótállásból eredő jogok – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem
érinti.”
(6) Az R3. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő
jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.”
(7) Az R3. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak
a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,”
(8) Az R3. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„g) a (4) bekezdés szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján
érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá”
(9) Az R3. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:)
„h) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.”
(10) Az R3. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
(4) Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről
is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.”
(11) Az R3. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.”
(12) Az R3. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell
tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek vagy – helyben történő kijavítás esetén –
a kijavítás megkezdésének az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás
befejezésének időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.
(2) A szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie az újbóli teljesítés tényét és időpontját.
5/B. § (1) A 3. § (1)–(4) bekezdésében és a 4–5/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”
(13) Az R3.
a)
2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) és (5) bekezdésében, valamint 5. §-ában
a „vállalkozó” szövegrészek helyébe a „vállalkozás” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkát” szövegrész helyébe a „szolgáltatás megnevezését” szöveg,
c)
3. § (4) bekezdésében a „törvényből” szövegrész helyébe a „jogszabályból” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdés c) pontjában a „javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését” szövegrész helyébe
a „szolgáltatás megnevezését” szöveg,
e)
4. § (2) bekezdésében a „kifogás” szövegrész helyébe a „jótállási igény” szöveg,
f)
4. § (5) bekezdésében a „Ptk. 306. §-ának (2)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:159. § (4)” szöveg
lép.
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4. Hatályon kívül helyező és záró rendelkezések
4. §

(1) Hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) és
(4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező
alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (11) bekezdése 2014. szeptember 15-én lép hatályba.

6. §		
E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
7. §		
E rendelet 1. § (8) bekezdése a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
szóló 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény,
villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő,
fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép,
szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő,
kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő,
fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék,
elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző
készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly,
gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép,
fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű,
körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft
eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses
termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller,
quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi,
magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra
10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
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15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék;
műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió,
autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő
és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book,
tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és
camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive,
memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító,
filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító,
hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

2. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1.
2.

3.

A

B

Épületszerkezet

Termék

Tetőhéjalások

Válaszfalak

2.1

Égetett agyag tetőfedő elemek (tetőcserép)

2.2

Tetőfedő elemek (pala, hullámpala)

2.3

Fémlemez tetőfedő elemek (horganyzott acéllemez,
horganylemez, alulemez, műanyaggal bevont fémlemez)

2.4

Beton anyagú tetőfedő elemek (betoncserép)

2.5

Hőszigetelő lemezek, paplanok stb.

2.6

Páraszigetelő fóliák

2.7

Tetőkibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb.

3.1

Égetett agyag válaszfalelemek

3.2

Előregyártott vasbeton válaszfalpanelek

3.3

Gázszilikát válaszfalelemek

3.4

Gipsz és gipszperlit válaszfalelemek

3.5

Egyéb alapanyagú válaszfalelemek

3.6

Kombinált anyagú (könnyűszerkezetes) – szerelhető vagy
táblás szerkezetű – válaszfalelemek
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4.

5.

Csapadékvíz és használati víz
elleni szigetelés

Nyílászáró szerkezetek

4.1

Bitumenes vízszigetelő lemezek

4.2

Műanyag vízszigetelő és burkoló lemezek, fóliák

4.3

Bevonatszigetelő anyagok

4.4

Tetőszigetelő habbevonatok

4.5

Ragasztóanyagok

4.6

Tető és padló szerelvények (összefolyók, páraszellőzők stb.)

5.1

Fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró
szerkezetek

5.2

Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások,
veretek stb.)

5.3

Üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek

5.4

Árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok

5.5

Beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő
anyagok

6.

Szerelt térelhatároló
fal- és födémszerkezetek,
álmennyezetek

6.1

Könnyűszerkezetes – általában kombinált anyagú – fal
és födémszerkezeti elemek (fal-, födém- és tetőelemek;
álmennyezeti elemek, építőelemek, kötőelemek,
hőszigetelő anyagok, hézagtömítő anyagok stb.)

7.

Csapadékvíz elvezetés
szerkezetei

7.1

Épületbádogos szerkezetek előregyártott elemei és
szerelvényei horganyozott acéllemezből, horganylemezből,
alulemezből, műanyagból

8.

Vakolatok, burkolatok,
felületképzések (a mázolás,
a belső falfestés, a meszelés
és a tapétázás kivételével)

8.1

Mázas és máztalan kerámia padló és falburkoló lapok

8.2

Égetett agyag burkoló téglák

8.3

Cementkötésű padlóburkoló lapok

8.4

Építőkövek és burkolókövek

8.5

Műanyag padló és falburkoló lemezek és szegélyprofilok

8.6

Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok

8.7

Burkoló lemezek

8.8

Fém burkoló lemezek és profilok

8.9

Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló
elemek, profilok stb.)

8.10

Lakások padlószőnyegei

8.11

Üveg homlokzatburkoló elemek

8.12

Ragasztók és aljzatképző anyagok

8.13

Hőszigetelő műanyag vagy szilikát alapú homlokzati
bevonatok
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9.

10.

11.

Szabadon vezetett
épületgépészeti
csővezetékek, berendezések

Klíma és szellőző
berendezések

Elektromos tápvezetékek,
jelző vezetékek, hálózatok

9.1

Acél, műanyag nyomó- és lefolyócsövek, idomelemek és
kötőelemek

9.2

Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok,
csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók,
kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók,
bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.)

9.3

UNIMAG vizes blokk

9.4

Lakás berendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő,
fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, W.C.-csésze, öblítő stb.)

9.5

Fűtési berendezési tárgyak (öntöttvas-, acéllemez
és alumínium radiátorok, konvektorok, hőtermelő
berendezések, hőcserélők, melegvízkészítő berendezések,
tágulási tartályok, hőmérséklet- szabályozók, gáztűzhelyek
stb.)

9.6

Szemétledobó-berendezésekhez tartozó csövek, idomok,
a ki- és beöntő nyílások szerkezetei, tisztító berendezések

10.1

Légcsatornarendszerek elemei (befúvó-, kifúvó- és elszívó
szerkezetek)

10.2

Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb.

10.3

Hangcsillapító berendezések

10.4

Levegőtisztító berendezések

11.1

Műanyag szigetelésű vezetékek

11.2

Védőcsövek és dobozok

11.3

Elosztó, csatlakozó és biztosító táblák

11.4

Kapcsolókés és csatlakozó aljak

11.5

Lámpatestek és foglalatok

11.6

Elektromos motorok

11.7

Felcsengető berendezések, kaputelefonok és központi
antenna rendszerek

11.8

Főelosztó berendezések és szintleágazó szekrények

11.9

Elektromos vízmelegítők és tűzhelyek

12.

Villámvédelem

12.1

Felfogók, bevezetők és földelők

13.

Felvonók

13.1

Személyfelvonó-berendezések és tartozékaik
„
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3. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1.

A

B

Épületszerkezet

Termék

2.

Teherbíróvá tett talajok

3.

Alapozási szerkezetek

4.

5.

Teherhordó vázak

Födémek (burkolatok,
álmennyezetek,
bevilágítók nélkül: a szerelt
födémszerkezetek kivételével)

3.1

Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)

3.2

Terméskövek és építőkövek

3.3

Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek
(előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.)

4.1

Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium
teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda
stb.)

4.2

Vázszerkezeti kötőelemek

5.1

Égetett agyag vázkerámia födémelemek

5.2

Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek
(födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák,
födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek
stb.)

5.3

Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek,
trapézelemek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.)

5.4

Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez,
födémpanel stb.)

5.5

Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák,
födémpanelek stb.)

5.6

Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

5.7

Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, műanyag, fém, gipsz
stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)

5.8

Födémszerkezeti kötőelemek

5.9

Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek

6.

Fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hőszigetelés stb.
nélkül)

6.1

Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek

7.

Függőleges teherhordó- és
térelhatároló szerkezetek
(burkolatok, felületképzések,
nyílászárók nélkül a szerelt
külső térelhatároló
falszerkezetek kivételével)

7.1

Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)

7.2

Mészhomok falazóelemek

7.3

Terméskő és építőkő falazóelemek

7.4

Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek
(falazó elemek és blokkok, kis- és nagy falpanelek,
térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek
stb.)

7.5

Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek
(falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)

7.6

Falszerkezeti kötőelemek

7.7

Homlokzati hézagtömítő anyagok

8.

Szellőzőkürtők, kémények
(béléselemek nélkül)

7.8

Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek

8.1

Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és
szellőzőkürtő elemek

8.2

Fém és kerámia kéményelemek

8.3

Égetett agyag falazó elemek
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9.
10.

11.

Talajvíz és talajnedvesség
elleni szigetelések

9.1

Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek

9.2

Ragasztó és vegyi anyagok

Épületgépészeti csővezetékek,
talajba kerülő (a szabadon
vezetett épületgépészeti
csővezetékek kivételével)
vezetékek

10.1

Nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok

10.2

Kerámia csövek és csőidomok

10.3

Acél és öntöttvas csövek és csőidomok

10.4

Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és
aknaelemek

Az építményhez szerkezetileg
csatlakozó külső
létesítmények

10.5

Műanyag csövek és csőidomok

10.6

Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak,
csappantyúk stb.)

11.1 Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek
stb.
„

A Kormány 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a növényfajták állami
elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30 § (1) bekezdés
b) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. §
1. pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában,
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a 12. és a 16. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,
a 13. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. §
(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ŐKr.) 3. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Szja tv.-ben előírt nyilatkozatokat az elévülésre vonatkozó rendelkezések szerint az adatnyilvántartó lapokkal
együtt kell megőrizni.”
(2) Az ŐKr. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az igazolvány visszavonásáról szóló 8/A. § d) pontja
szerinti döntésével egyidejűleg meghatározza, hogy a döntés jogerőre emelkedésétől számított mennyi
időtartamra nem adható ki új igazolvány a mezőgazdasági őstermelő részére. A tilalmat a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága – a cselekmény súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra
állapíthatja meg.”
(3) Az ŐKr. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az igazolvány használatának jogszerűsége és
az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származását ellenőrizni,
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát, értékesítési betétlapját és az adatnyilvántartó lap másolatát elkérni,
abba betekinteni,
c) az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre szánt
termékek köre, és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek,
d) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által
értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint,
amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai
alapján lehetősége van termelni.”
(4) Az ŐKr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartásba vételi és adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a NAK látja el.”
(5) Az ŐKr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A NÉBIH a (3) bekezdés szerinti információs rendszerhez a NAK számára, és a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága számára hozzáférést biztosít.”
(6) Az ŐKr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve és a NAK között az őstermelői igazolványok
adatnyilvántartó lapjainak átadását 2014. június 30-ig be kell fejezni.”
(7) Az ŐKr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(8) Hatályát veszti az Őkr. 12. § (3) bekezdése.

2. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási
hivatal) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása
érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amely eljárásba szakhatóságként bevonja
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a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt annak elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban
az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek.”

3. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: JKr.) Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Kormány a járási hivatal állatotthon létesítése és működése engedélyezésére irányuló eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és
a járványügyi követelményeknek – első fokú eljárásban a járási állat-egészségügyi hivatalt, másodfokú eljárásban
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.”

5. A gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló
314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
5. §		
Hatályát veszti a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI. 21.)
Korm. rendelet.

6. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KMr.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) hatáskörrel rendelkező hatóságok: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kérelmező székhelye vagy
lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve, az agrárkamarai KM ellenőr,
valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve és Közvetlen Támogatások Igazgatósága
(a továbbiakban: MVH);”
(2) A KMr. 1. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) agrárkamarai KM ellenőr: ellenőrzésben hatósági feladatot ellátó közreműködő szerv, a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kölcsönös Megfeleltetésre kiképzett és regisztrált falugazdász
munkatársa.”
(3) A KMr. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások betartását – a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó előírás kivételével – az MVH ellenőrzi. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírást a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzi.
(4) A vidékfejlesztési támogatásról szóló közösségi szabályok szerinti tápanyag-gazdálkodásra, valamint
a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények betartását a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a Kölcsönös Megfeleltetés végrehajtása tekintetében
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011 EU
bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdésére tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzik.”
(4) A KMr. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A KMr. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) A KMr. 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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7. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BKr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az adóhatóságnál a jogsértést okozó tevékenységgel kapcsolatban bejelentett jövedelemmel nem
rendelkező személyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, ötszáz
millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező ügyfélnek kell tekinteni.
(2) E rendelet alkalmazásában tétel – az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi
aktusának kifejezetten erre vonatkozó eltérő rendelkezése hiányában – az ellenőrzött egységben található, azonos
megnevezésű, kiszerelésű és jelölésű, azonos feltételek mellett előállított, az áru és az előállítás szempontjából
azonos megítélésű termékegyedek összessége.
(3) E rendelet alkalmazásában a tétel értéke az adott előállító, illetve forgalmazó helyen az ellenőrzés, illetve
mintavétel időpontjában alkalmazott bruttó egységár és a tétel mennyiségének szorzata.
(4) Ha a tétel értéke nem állapítható meg, vagy az eljárás során az adott tétel szokásos értékénél húsz, vagy annál
több százalékkal kevesebb állapítható meg, akkor az adott tételnek a szokásos piaci árát kell figyelembe venni.
(5) E rendelet alkalmazásában azonos tényállású jogsértés alatt mind a jogszabály, mind az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa ugyanazon rendelkezésének megsértését érteni kell.”
(2) A BKr. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírság mértékének megállapítása során a bírság 7. § szerint megállapított alapösszegét meg kell szorozni)
„b) a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén a 3. számú mellékletben
meghatározott szorzókkal.”
(3) A BKr. 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha ugyanazon tételre vonatkozóan a jogsértő magatartással egyidejűleg több, az (1) bekezdésben szereplő
eset is megvalósul, a bírság alapösszegét a súlyosabb bírságtétellel fenyegetett jogsértésre irányadó bírságkiszabási
szabályok szerint kell megállapítani.
(5) Különböző tételeket érintő, az (1) bekezdés b), illetve f ) pontjában foglalt jogsértés esetén az ellenőrzött
létesítményben található tételek értékét a bírság alapösszegének megállapításakor össze kell adni.”
(4) A BKr. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírság mértékének megállapítása során a bírság 9. § szerint megállapított alapösszegét meg kell szorozni)
„b) a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén a 3. számú mellékletben
meghatározott szorzókkal.”
(5) A BKr. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A BKr. 3. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A BKr. 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(8) A BKr. 5. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A BKr.
a)
4. § (2) bekezdésében az „a károsító felületi borítottságának átlaga a technológiailag biztosítható mértéket,
de legfeljebb 5%-ot nem haladja meg.” szövegrész helyébe az „a károsító felületi borítottságának átlaga
az 5%-ot nem haladja meg.” szöveg,
b)
6. § bekezdésében a „B) táblázat d) pontjában” szövegrész helyébe az „illetve a B) táblázat d) és e) pontjában”
szöveg
lép.
(10) Hatályát veszti a BKr.
a)
8. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében az „a bírság mértékének megállapításához” szövegrész,
b)
12. § (3) bekezdése.
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8. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei
kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről
szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll, akik közül az élelmiszer-vállalkozások 3 főt, az oktatási,
illetve kutatási intézmények képviselői 3 főt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 1 főt
javasolhatnak, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 főt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 3 főt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1 főt, valamint
az egészségügyért felelős miniszter 1 főt jelöl. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjait az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter nevezi ki.”
(2) A KR. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv (1) bekezdés szerinti tervezete
alapján a Magyar Élelmiszerkönyv
a) kötelező előírásait rendelettel kiadja,
b) irányelveit az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi,
c) mindenkor hatályos szövegét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján egységes szerkezetben megjelenteti.”
(3) A KR. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Növényvédelmi Bizottság 21 tagból áll, akik közül a Gabonatermesztők Országos Szövetsége 1 főt,
a Greenpeace Magyarország Egyesület 1 főt, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 1 főt, a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2 főt, az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 1 főt, a Növényvédőszergyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület 1 főt, a Növényvédő Szer Kereskedők Szakmai Egyesülete 1 főt,
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1 főt javasolhat, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal 5 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 2 főt, a környezetvédelemért felelős miniszter
1 főt, a természetvédelemért felelős miniszter 1 főt, az egészségügyért felelős miniszter 1 főt jelöl. A tagokat
az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki. A Növényvédelmi Bizottság tagja az országos
növényegészségügyi főtisztviselő, valamint az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő.
(3) A Növényvédelmi Bizottság elnöke az országos növényegészségügyi főtisztviselő, titkárát az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter nevezi ki a tagok közül.”
(4) A KR. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter a Növényvédelmi Bizottság javaslata alapján a Növényvédelmi
Módszertani Gyűjteményt az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján
egységes szerkezetben közzéteszi.”
(5) A KR.
a)
1. § (2) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 4 főt, a szociális és munkaügyi
miniszter 1 főt, az egészségügyi miniszter 1 főt, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke 1 főt
jelöl” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 4 főt, a fogyasztóvédelemért
felelős miniszter 1 főt, az egészségügyért felelős miniszter 1 főt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal 1 főt jelöl” szöveg,
b)
1. § (3) és (5) bekezdésében, 2. § (4) és (7) bekezdésében, 4. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 7. § a) pontjában,
8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében az „a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter” szövegrészek helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg,
c)
1. § (4) bekezdésében, 2. § (7) és (8) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 4. § (8) és (9) bekezdésében, 5. §
(3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § c) pontjában, 12. § (6) bekezdésében az „a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrészek helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg,
d)
1. § (6) bekezdésében az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg,
e)
4. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszternek” szöveg,
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f)
g)

5. § (3) bekezdésében, 11. § nyitó szövegrészében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter”
szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg,
11. § b) pontjában az „a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelő miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában és honlapján” szöveg

lép.
(6) Hatályát veszti a KR. 3. § (4) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében az „a Hivatalos Értesítőben, valamint”
szövegrész.

9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FMKr.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 17. § (7) és (8) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 33. §
d) pontjában, 37. § (1) bekezdés b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve
fajtaszelekciós munkára történő behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala kivételével,
37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a), b), d), f ) és h) pontjában, 38. § (1) bekezdés h), n), u)–v) pontjában,
48. § (1) bekezdés a), c), e) és g) és k) pontjában, 48. § (3) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (1) és
(2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
(2) Az FMKr. 6. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az Éltv. 18. § (1) bekezdés e), f ), h) és i) pontjában, 34. § (1) bekezdés a) és c), valamint e) pontjában eseti
engedély esetén, 34. § (2) bekezdés b)–g), i), k) és l) pontjában, 34. § (4) bekezdés c) és d) pontjában, 38. §
(3) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.
(5) Az Éltv. 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és
(4) bekezdésében, 23. § (1)–(4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 27. § (2) és (3) bekezdésében,
32. § (1) bekezdés m) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés a),
h) és j) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) és e)–g) pontjában, 35. § (1) és
(2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c)–e) pontjában, (4) bekezdés a)–c) pontjában, 36. § (1) bekezdés c) pontjában,
(2) és (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés g) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 54. §
(1) bekezdés b) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Melléklet
22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.
(6) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében,
25. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés d) pontjában, 30. § (2) bekezdésében,
32. § (1) bekezdés e), g)–i), k), l) és s) pontjában, 33. § b) pontjában, 38. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,
38. § (4) és (5) bekezdésében, 38/A. § (9) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés d) pontjában, 43. §-ában, 44. §
(1)–(6) bekezdésében, 45. §-ában, 53. § (4) bekezdésében 56. §-ában, 57. § a)–c) és e)–t) pontjában, 58. §-ában,
59. §-ának (6) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”
(3) Az FMKr. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
a) 60. § (1) bekezdése szerinti növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatóságát,
b) 64. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként és 64/A. §-a szerinti növénytermesztési
hatóságként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát
jelöli ki.”
(4) Az FMKr. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
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és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt,
talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
(5) Az FMKr. 6. § (6) bekezdésében a „42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe a „38/C. §
(1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg lép.

10. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 10. melléklet szerint
módosul.

11. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKr.) 8. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §
(6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 15. §
(5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (5)–(8) bekezdésében,
18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/A. §-ában, 24. § (1) bekezdés
a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés
d) pontjában, valamint (2) és (5) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében,
31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. §-ában, 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés f )–h) pontjában, i) pontjában
állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak
kereskedelme vonatkozásában, 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 34. § (4) bekezdés a),
b) és f )–j) pontjában, 35. § (3) és (4) bekezdésében, 35/A. § -ában, 36. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a),
b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történő
behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)–d) pontjában, 37. §
(2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a)–g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés a)–i), l)–t) és v) pontjában, 38. §
(4)–(7) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. §
(1)–(3) és (6) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, 43. §-ában, 44. § (1)–(6) bekezdésében,
45. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdés a)–h) és
j)–l) pontjában, 49. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában,
58. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés c) és k) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 62. §
(3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 63/A. § (4) bekezdésében, 71. § (3)–(5) bekezdésében,
72. §-ában, valamint a Melléklet 22. és 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”
(2) Az NKr. 8. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdés m) pontjában, és a 37. § (1b) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”
(3) Az NKr. 8. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A NÉBIH ellátja a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére
vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a továbbiakban: 882/2004/EK rendelet) az illetékes hatóság számára megállapított feladatokat.”
(4) Az NKr. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § t) pontja
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(11) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésének
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként és talajvédelmi hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
(5) Az Nkr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §
(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 24/A. §-ában, 25. § (2) bekezdésében,
28. §-ában, 29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában 48. § (1), (2), (5), (6)
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

és (9) bekezdésében, 51. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
Az NKr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 21. § (2) bekezdésében, 22. § (3) és (6) bekezdésében, 24. § (2) és (3) bekezdésében, 25/A. § (2) bekezdésében,
26. §-ában, 33. § (2) bekezdésében, 38/A. § (4) bekezdésében, 66. § (1a) bekezdésében, 74. § (6) bekezdésében,
82. §-ában, 88. §-ában, 89. §-ában, 89/A. § (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 92. § (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
Az Nkr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 13. §
(2) bekezdésében, 14. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 42. §
(1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint az állami alkalmazásban
álló halászati őr tekintetében az 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú
halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
Az NKr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti
a) mezőgazdasági igazgatási szervként, – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (6) bekezdése
és a 61. § (1) bekezdése kivételével –,
b) gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervként,
c) telepítési hatóságként
a NÉBIH-et jelöli ki.”
Az NKr. 19. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 59. §-a szerinti telepítési engedélyezési eljárásban
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága talajvédelmi hatósági jogkörben szakhatóságként
közreműködik annak elbírálása kérdésében, hogy a talaj tulajdonságai a telepítendő ültetvény igényeinek és
a telepítéshez szükséges talajvédelmi intézkedések megfelelőek-e.
(1c) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (6) bekezdése és a 61. § (1) bekezdése
szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt jelöli ki.”
Az NKr.
a)
8. § (1) bekezdésében a „38/B. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „38/B. §-ában,
38/C. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében” szöveg,
b)
16. § (1) bekezdésében a „42. § (1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „42. § (1) és
(4) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében” szöveg
lép.

12. Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.)
Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Amennyiben a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély
összegű (de minimis) támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett
a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon
vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról
nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő
igénylésekor kell megtenni.
(3) Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás megszűnik, arról az érintett vállalkozások
bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű (de minimis)
támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.
(4) Az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak
tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (5) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan
kezeli.
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(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély
összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást
nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.
(6) A kedvezményezett (5) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszerben
a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben
megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;
b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás
tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át
a korábban csekély összegű (de minimis) támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást
szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.
(7) Amennyiben a Számv. tv. 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet
alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely
csekély összegű (de minimis) támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.
(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (5) és (7) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének
elmulasztása a Tv. 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.
(9) A csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás igénylésekor
a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban
igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatás mértékéről.
(10) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő
adatokat a 11. § (6) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.
(11) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet
és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély
összegű (de minimis) támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartási
rendszerben szereplő adatok minősülnek.”

13. A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló
399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:)
„b) a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen vagy térképmásolaton
három példányban,”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:)
„j) az adatokkal rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a távérzékeléshez igénybevett pénzügyi források
tartalmaznak-e részben vagy egészben közpénzeket.”
(3) Az R. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kiadott engedélyekről – az 1. § (2) bekezdés szerinti tartalommal – a honvédelem térképészeti támogatásáért
felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül tájékoztatja a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervet.
(8) A honvédelem térképészeti támogatásért felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül
tájékoztatást ad a katonai, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztereknek,
valamint a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek. A tájékoztatás a kérelmező személy (szerv)
megnevezését, a légi távérzékelt munkaterület megnevezését, valamint a légi távérzékelés felhasználási célját
tartalmazza.”
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14. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
14. §

(1) Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 13. §-t követően a következő
fejezetcímmel egészül ki:

„III/A. Fejezet
AZ ÁLLATOK LEÖLÉSE”
(2) Az R. 35. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység folytatásához érettségi bizonyítvány továbbá az 5. melléklet
A. pontja szerinti tananyagot oktató, az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (a továbbiakban: ÁTET) által
elismert tanfolyam sikeres elvégzése szükséges. A tanfolyamot záró sikeres vizsgáról a tanfolyamot tartó intézmény
bizonyítványt ad ki.
(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység folytatásához az 5. melléklet D. pontjában felsorolt felsőfokú
képesítések valamelyike, továbbá az 5. melléklet B. pontja szerinti tananyagot oktató, az ÁTET által elismert
tanfolyam sikeres elvégzése szükséges. A tanfolyamot záró sikeres vizsgáról a tanfolyamot tartó intézmény
bizonyítványt ad ki. A (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység folytatásához a vizsgálni kívánt állatfaj speciális
tartási, élettani igényeivel kapcsolatos ismeretekkel is rendelkezni kell.”
(3) Az R. 35. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (4) és (5) bekezdés szerinti tanfolyamot felsőoktatási intézmény szervezi.”
(4) Az R. 42. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A projektértékelés magában foglalja:)
„e) a 3–8., 11., 12., 14., 28. és 29. §-ban, valamint az Ávtv. 30 §-ban említett indokolás értékelését;
f ) annak megállapítását – figyelemmel a 46. § (2) és (3) bekezdésére –, hogy szükség van-e a projekt
visszamenőleges értékelésére, és ha igen, ennek időpontját, és”
(5) Az R. 42. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A projektértékelés magában foglalja:)
„g) a 45. §-ban meghatározott nem szakmai jellegű összefoglaló megfelelőségének értékelését.”
(6) Az R. 50. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ÁTET)
„g) feladata vizsgálni és értékelni a 35. § szerinti tanfolyamok képzési programjainak az oktatási és képzési
minimumkövetelményeknek történő megfelelőségét.”
(7) Az R. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ÁTET tagja az élettudományokban szerzett felsőfokú diplomával rendelkező személy lehet.”
(8) Az R. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhasználó minden év február 28-ig megküldi – a NÉBIH honlapján közzétett táblázatok szerint –
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak az állatok kísérletekben történt felhasználására
vonatkozó statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott kísérletek tényleges súlyosságára, és a felhasznált főemlős
állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is, valamint a kizárólag szerveik vagy szöveteik felhasználása
céljából leölt állatok számára vonatkozó adatokat. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
összesíti az információkat és minden év április 15-ig megküldi a NÉBIH-nek, amely az összesített adatokat minden
év május 31-ig közzéteszi a honlapján. Az országos főállatorvos az összesített adatokról tájékoztatja az Európai
Bizottságot.”
(9) Az R. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 35. § (4) és (5) bekezdése szerinti tanfolyammal egyenértékű, de az ÁTET által el nem ismert tanfolyamokról
vagy képzésekről 2015. december 31-ig kiállított bizonyítvány a 35. § (4) és (5) bekezdése szerinti bizonyítványnak
tekintendő.”
(10) Az R. a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § A 2013. január 1. és április 15. között kiadott kísérleti engedélyek 2017. december 31-ig érvényesek.”
(11) Az R.
a)
35. § (7) bekezdésében az „a), b) és d)” szövegrész helyébe az „a)–d)” szöveg,
b)
40. § (2) bekezdésében az „Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (a továbbiakban: ÁTET)” szövegrész
helyébe az „ÁTET” szöveg,
c)
45. § (4) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész
helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
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d)
e)

2. melléklet II. fejezet 5. pontjában a „kísérlet ismertetése” szövegrész helyébe a „kísérlet számozott felsorolása
és ismertetése” szöveg,
2. melléklet III. fejezetében a „szükséges elemekkel” szövegrész helyébe a „szükséges, II. fejezet szerinti
elemekkel” szöveg, és
5. melléklet D. pont a) alpontjában a „diplomák” szövegrész helyébe a „diplomák, vagy” szöveg

f)
lép.
(12) Hatályát veszti az R.
a)
2. melléklet II. fejezet 10. pont e) és f ) alpontja, és
b)
5. melléklet C. pontja.

15. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló
525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási
és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében
az „(1) bekezdés b)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg lép.

16. Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Nem lép hatályba az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a.

17. Záró rendelkezések
17. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 12. § 2014. március 28-án lép hatályba.
A 7. § és 6–9. melléklet a kihirdetést követő harmincegyedik napon lép hatályba.
A 9. § (5) bekezdése és 11. § (10) bekezdés a) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

18. §		
A 14. alcím a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. Az ŐKr. 1. számú melléklet 2. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfél azonosító adatai:)
„f ) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosító szám, amennyiben
az ügyfél ezzel rendelkezik,”
2. Az ŐKr. 1. számú melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közös igazolvány kiállítása esetén:)
„c) az adatnyilvántartó lapon a közös igazolványban szereplők neve, adóazonosító jele, születés helye és ideje, anyja
születéskori családi és utóneve, családtagi minősége.”
3. Az ŐKr. 1. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. Őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód);
10.2. Egyéb, az őstermelés mellett folytatott tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód).”
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2. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. A JKr. Melléklet 7.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megbízottat a megbízási díjon felül a saját tulajdonú gépjármű feladat ellátáshoz való használatáért havonta
a megtett futásteljesítmény után, általános személygépkocsi-normaköltség megtérítésre jogosult, melynek mértéke
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kilométerenként 9 Ft, azaz kilenc forint és
üzemanyag norma.”
2. A JKr. Melléklet „A jogosult állatorvosi tevékenység során elszámolható munkaórák” sorát követő táblázat helyébe
a következő táblázat lép:
„
A

B
Elszámolható munkaórák száma
alkalmanként

1.

Állatvásárok állategészségügyi felügyelete

4

2.

Állatbemutatók állategészségügyi felügyelete

4

3.

Állatkiállítások állategészségügyi felügyelete

3

4.

Állatversenyek állategészségügyi felügyelete

4

5.

Eb megfigyelések alkalmanként

1

6.

Elejtett vadak húsvizsgálata (kivéve vadfeldolgozó)

2

7.

Kistermelőknél elvégzett húsvizsgálatok

2

8.

Állattartó telepre tenyésztésre, továbbtartásra érkezett szállítmányok
állategészségügyi felügyelete

2

9.

Gyűjtőtelepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete

2

10.

Kereskedői telepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete

2

11.

Szalmonella hatósági mintavételek

2

12.

Vágóhidak felügyelete, ahol nem vágnak többet:

12.1.

40 felnőtt szarvasmarhánál hetente

4

12.2.

200 felnőtt sertésnél hetente

4

12.3.

200 felnőtt juhnál, kecskénél hetente

4

12.4.
13.

250 000 egyed baromfinál évente
Vágópontok felügyelete

4
2
”

3. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Tanácsi
rendelet
szerinti

EK irányelv/rendelet

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

sorszám

– MVH

1.

A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élő madarak védelméről
3. cikk (1), (2) b), a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdései,
5. a), b) és d)

2.

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.)
a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása
során a környezet és különösen a talaj védelméről igazgatósága
3. cikk
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3.

A Tanács 91/676/EGK irányelve
(1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezésével szembeni
védelméről
4. és 5. cikk

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi
igazgatósága

4.

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről
6., és a 13. cikk (1) a) pontja

– MVH

5.

A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.)
a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról
3., 4. és 5. cikk.

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal
(a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal),
valamint az agrárkamarai KM ellenőr

6.

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK
rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről, valamint
a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
4. és 7. cikk

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága, járási
állat-egészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr

7.

A Tanács 21/2004/EK rendelete
(2003. december 17.) a juh- és kecskefélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK
rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK
irányelv módosításáról
3. cikk, 4. cikk és 5. cikk

– a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a továbbiakban:
járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

”

4. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Tanácsi
rendelet
szerinti

EK irányelv/rendelet

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

sorszám

9.

A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.)
a növényvédőszerek forgalomba hozataláról
3. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Központja és a megyei kormányhivatal
Növény- és talajvédelmi igazgatósága, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
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10.

A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.)
az egyes hormon-hatású, tireosztatikus
hatású anyagoknak és a b-agonistáknak
az állattenyésztésben történő felhasználására
vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK,
a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről
3., 4., 5. és 7. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási állategészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr

11.

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK
rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog
általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és
az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról
14., 15., a 17. cikk (1) bekezdése, 18., 19. és
20. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
valamint Növény- és talajvédelmi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

12.

Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK
rendelete (2001. május 22.) az egyes fertőző
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére,
az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra
vonatkozó szabályok megállapításáról
7., 11., 12., 13. és 15. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

13.

A Tanács 85/511/EGK irányelve
(1985. november 18.) a ragadós száj- és
körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi
intézkedések bevezetéséről
3. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

14.

A Tanács 92/119/EGK irányelve
(1992. december 17.) az egyes állatbetegségek
elleni védekezésre irányuló általános közösségi
intézkedések, valamint a sertések hólyagos
betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetéséről
3. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási állategészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr

15.

A Tanács 2000/75/EK irányelve
(2000. november 20.) a kéknyelv betegség elleni
védekezésre és felszámolására vonatkozó külön
rendelkezések megállapításáról
3. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
”
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5. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez
Tanácsi
rendelet

EK irányelv/rendelet

szerinti

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

sorszám

16.

A Tanács 91/629/EGK irányelve
(1991. november 19.) borjak védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról
3. és 4. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

17.

A Tanács 91/630/EGK irányelve
(1991. november 19.) a sertések védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról
3. cikk és 4. cikk (1) bekezdése

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

18.

A Tanács 98/58/EK irányelve
(1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott
állatok védelméről
4. cikk

– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
”

6. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A növényvédelmi bírság tételes mértéke
A) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. § (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjában foglalt tényállások szerint:
a) A zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó
kötelezettség megszegése, zárlati károsító terjesztése vagy a terjedés elősegítése,
a zárlati intézkedés megszegése
1. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében „A” listán felsorolt
károsítok esetén:

500 000–100 000 000 Ft

2. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében „B” listán felsorolt
károsítok esetén:

200 000–50 000 000 Ft

b) Engedélyköteles termékkel olyan cselekmény megvalósítása, amely
1. az ember vagy állat egészségét veszélyezteti:

50 000–100 000 000 Ft

2. az élelmiszer- vagy takarmánybiztonságot veszélyezteti:

50 000–100 000 000 Ft

3. a környezetet veszélyezteti:

50 000–50 000 000 Ft

c) A Tv. 17. § (1), illetve (4) bekezdésében előírt védekezési kötelezettség
elmulasztása
1. belterületen:

kevesebb, mint 50 m2

15 000 Ft

50 m , vagy nagyobb, de 200 m -nél
kevesebb

15 000–50 000 Ft

200 m2, vagy nagyobb, de 1000 m2-nél
kevesebb

50 000–100 000 Ft

2

2
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1000 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál
kevesebb
2. külterületen:

100 000–750 000 Ft

1 ha, vagy nagyobb

750 000–5 000 000 Ft

kevesebb, mint 1 ha

15 000–50 000 Ft

1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
5 ha

50 000–150 000 Ft

5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
10 ha

150 000–225 000 Ft

10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
30 ha

225 000–1 000 000 Ft

30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
50 ha

1 000 000–2 000 000 Ft

50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
100 ha

2 000 000–3 750 000 Ft

100 ha, vagy nagyobb

3 750 000–5 000 000 Ft

g) A méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmának
megszegése:

2 000 000 Ft

i) Az alábbi kötelezettség elmulasztása, illetve megszegése esetén
a forgalmazott tétel
forgalmi adót is tartalmazó
értékének 20%-a, de
legalább 200 000 Ft

1. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező
növényvédelmi gép forgalmazása:
2. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező
növényvédelmi gép, vagy időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, illetve meg
nem felelt növényvédelmi gép üzemeltetése vagy használata:
j) A zárlati károsítóval való fertőzés bejelentésére vonatkozó kötelezettség
megszegése:
k) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vegyszeres növényvédelmi
munkavégzés akadályozása:

gépenként 50 000 Ft

15 000 Ft
15 000–200 000 Ft

l) A növényvédelmi hatósági tevékenység akadályozása, a hatóság intézkedésének
figyelmen kívül hagyása, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtásának
akadályozása:

100 000–50 000 000 Ft

n) Az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozások megszegése:

100 000–50 000 000 Ft

o) A jogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi
kötelezettség elmulasztása:

15 000–1 000 000 Ft

p) Engedélyköteles termék, műszakilag alkalmatlannak minősített vagy érvényes
műszaki engedéllyel nem rendelkező géppel, illetve berendezéssel árutermelő
gazdaságban történő kijuttatása:

gépenként 100 000 Ft

B) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. § (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjában foglalt tényállások esetén:
d) engedélyköteles termék engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon, illetve a tevékenységhez előírt
képesítés és azt igazoló hatályos hatósági engedély nélkül történő
1. forgalmazása:

a forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 40%-a,

2. hirdetése, vagy nyilvánosság számára történő ajánlása:

legfeljebb 100 000 000 Ft, a nyilvánosság
nagyságától függően

3. felhasználása:

legfeljebb 150 000 000 Ft,
a felhasználásból eredő kockázattól
függően
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e) Engedélyköteles termék csomagolására vonatkozó előírások
megsértése:

a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 50%-a,

f ) Az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó
kötelezettség elmulasztása:

az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 1%-a

h) A műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen
belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint
az egyes műtrágyatípusokra vonatkozó előírásainak megsértése:

a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 40%-a,

m) A növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt
növény-egészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési,
előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, jelölési, raktározási,
szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések
megszegése:

legfeljebb a hatósági intézkedéssel érintett
tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének
40%-a,

r) A növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a Tv. 17. §
(5)–(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettség elmulasztása:

az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 0,5%-a,

C) A B) táblázatában feltüntetett növényvédelmi bírság összegek megállapításánál alkalmazandó alapbírságok ezer
forintban:
Az Szt. hatálya alá tartozó,
A B) táblázat szerinti jogsértés

Az Szt. hatálya alá nem tartozó
eljárás alá vont személy

500 millió forintot meg nem
haladó éves nettó árbevétellel
rendelkező eljárás alá vont

Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot meghaladó
éves nettó árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy

személy

d) 1. pont

100

300

500

d) 2. pont

100

200

400

d) 3. pont

100

300

500

e) pont

200

300

500

f ) pont

100

150

200

h) pont

200

300

500

m) pont

15

50

100

r) pont

100

300

500
”

7. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén alkalmazandó
szorzók
Az Szt. hatálya alá tartozó,
Jogsértés

Az Szt. hatálya alá nem

500 millió forintot meg nem

Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot

tartozó eljárás alá vont

haladó éves nettó árbevétellel

meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező

személy

rendelkező eljárás alá vont

eljárás alá vont személy

személy

A Tv. 14/A. §
(1) bekezdésének
megsértése
A Tv. 23. §
(1)–(2) bekezdésének
megsértése

Bejelentés
Engedélyezés

5

8

15

2,5

3

4

3

5

10
”
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8. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
A BKr. 4. számú melléklet B) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók
Súlyosbító körülmény:

Alkalmazandó
szorzó

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti, a cselekmény
súlyától függően:

5–9

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét károsítja (megbetegedést okoz):

10

A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett vagy potenciálisan érintett emberek, illetve
vállalkozások számától függően:

1–5

Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történő bírság kiszabása esetén
a cselekmény súlyától függően:

1,5–5”

9. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó szorzók
A) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása esetén alkalmazandó szorzók
Tényállás:

Alkalmazandó szorzó

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–8

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

4–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–7

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–7

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–15

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

5–15

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont al) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont am) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–5

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont an) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–5
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Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ao) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

1–5

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ap) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

5–20

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aq) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:

5–20

Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:

4–10

Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:

2–10

B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók
Súlyosbító tényező:

Alkalmazandó szorzó

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (1) bekezdésében szereplő engedély
nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:

10–30

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (2) bekezdésében szereplő bejelentés
nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (1) bekezdésében szereplő engedélytől
eltérően végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:

2–10

Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének megsértésével
kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:

10–30

A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett vagy potenciálisan érintett állatok,
emberek, illetve vállalkozások számától függően:

1–5

A bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok, illetve emberek egészségét veszélyezteti vagy
károsítja a cselekmény súlyától függően:

5–15

Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történő bírság kiszabása esetén
a cselekmény súlyától függően:

1,5–5
”

10. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontja a 13. sort követően
a következő 14. sorral egészül ki:

(VPN gazda szervezet)

„14. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal/NÉBIH VPN

(Általános VPN használati
szabályzat)

X

(Felhasználó)

14. 1. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

(Különös VPN használati
szabályzat)

X”
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A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
a 10. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ép. r.) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet IV. fejezetének hatálya – a 12. és a 14. alcím, valamint a 32. § (5)–(6) bekezdése kivételével – csak
a közalkalmazottakra terjed ki.”
2. §		
Az Ép. r. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának végzettsége és szakképzettsége azonos
kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgya tanítására jogosító
végzettségével és szakképzettségével. Szakképző iskolában foglalkoztatott pedagógus esetében, ha ez a feltétel
nem teljesíthető, a minősítő bizottság egyik tagja olyan személy kell, hogy legyen, aki az Nkt. 98–99. §-ában vagy
3. mellékletében, vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározottak szerint taníthatja
az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgyát.”
3. §		
Az Ép. r. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérésére vonatkozó eljárásban a pedagógus a portfólióvédés
alkalmával bemutatja önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Amennyiben a munkakör részét
képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus közvetlen
pszichológiai foglalkozását –, a minősítő bizottság a pedagógus legalább egy foglalkozását meglátogatja, amelyet
szakmai megbeszélés követ.”
4. §		
Az Ép. r. 10–11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan
a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám),
a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel
különös feltételeit.
(2) A miniszter a minősítési keretszámot a kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma, a minősítő
vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint
a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg.
(3) A kötelező minősítő vizsga, minősítési eljárás időpontját az intézményvezető a kinevezést, a munkaszerződés
megkötését, a kinevezés, munkaszerződés módosítását követő egy munkanapon belül, a foglalkoztatási jogviszony
megszűnését vagy szünetelését a megszűnést vagy a szünetelés kezdetét követő öt munkanapon belül rögzíti
az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben.
(4) A pedagógus – figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket – a nem kötelező minősítési
eljárásra történő jelentkezését az adott év április 30-áig kezdeményezi az intézményvezetőnél, megjelölve
a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a jelentkezés
tanévében általa legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat. Minősítő vizsga esetén a jelentkezést
az intézményvezető (3) bekezdés szerinti adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni
a gyakornok által a jelentkezés tanévében legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat.
(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben, amely informatikai támogató rendszer a jelentkezéshez való hozzáférést a kormányhivatal
számára lehetővé teszi. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való
jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.
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(6) A beérkezett jelentkezéseket a kormányhivatal ellenőrzi, és az adott év május 31-éig jóváhagyja az OH által
működtetett informatikai támogató rendszerben.
(7) A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év június 20-áig dönt a tárgyévet
követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb
minden év június 30-áig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust,
az intézményvezetőt és a kormányhivatalt a döntésről.
(8) A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint – az Nkt.
97. § (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet
szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve
az időközben – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők
miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása a fővárosban és megyénként, továbbá munkakörönként
arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével
folyamatosan történik.
(9) Abban az esetben, ha a köznevelési intézmény fenntartója valamely megyében vagy a fővárosban az országos
átlagos intézményi és pedagógus eloszlástól eltérően az országos átlagot meghaladó mértékben tart fenn
köznevelési intézményt, a (8) bekezdés alkalmazása során erre a tényre a köznevelési intézményében foglalkoztatott
pedagógusok minősítési eljárásba történő bevonása során figyelemmel kell lenni.
(10) A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor.
(11) Az intézményvezető köteles a jelentkező minősítő vizsgán, minősítési eljárásban való részvételét biztosítani.
A minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban való részvétel napját munkaidőként kell figyelembe venni.
11. § (1) A kormányhivatal az OH által működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítő
bizottság elnökét és 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti köznevelési szakértő (a továbbiakban: szakértő)
tagját. A kormányhivatal megkeresi a minősítő bizottság 7. § a) pont aa) alpont, b) pont ba) alpont és c) pontja
szerinti tagjainak delegálása érdekében a 7. § (4) bekezdés szerint kijelölt felsőoktatási intézményt és a Magyar
Tudományos Akadémia elnökét.
(2) A kormányhivatal minden év július 31-éig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti
az (1) bekezdés szerint kijelölt szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit.
(3) Az intézményvezető a kijelölt szakértők tekintetében az adott év szeptember 1-jéig az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a 4. § (5) bekezdése szerint
a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.
(4) A kormányhivatal az adott év szeptember 30-áig meghatározza a minősítési tervben szereplő pedagógusok
minősítő vizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédésének időpontját, a minősítő bizottság elnökét és
tagjait, majd erről az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az érintett pedagógust,
a minősítő bizottság elnökét és tagjait, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét.
(5) Az érintett pedagógus, a szakértő, valamint a pedagógust, a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője
a körülmény felmerülésétől vagy annak tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni
a kormányhivatalt minden olyan körülményről, amely a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolítását
akadályozza vagy veszélyezteti. A minősítő vizsga, a minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontját,
valamint a minősítő bizottság elnökének, tagjainak kijelölését a kormányhivatal indokolt esetben, az érintettekkel
történő egyeztetést követően módosíthatja, erről haladéktalanul értesíti az érintetteket.
(6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban,
a kormányhivatal új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok
minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus
szándékos vagy gondatlan magatartására.
(7) A minősítő bizottság elnöke a (4) bekezdés szerint kijelölt időpont előtt tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot
a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, a minősítő bizottság tagjaival, a pedagógust
foglalkoztató intézmény vezetőjével, és egyezteti a minősítő vizsga, minősítési eljárás részletes menetét.
(8) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerbe. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre
esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.
(9) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei:
a) a portfólió előzetes vizsgálata,
b) a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatása, értékelése, megbeszélése,
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c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző
értékelésnek a megismerése,
d) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése,
e) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint
f ) a portfólióvédés lebonyolítása.
(10) A minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vett pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül
értékelő lapot tölthet ki a minősítő bizottság elnökéről és a szakértőkről az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelő lapot elérhetővé
teszi a pedagógus, a szakértő, a minősítő bizottság elnöke, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és
a kormányhivatal számára.
(11) A minősítő bizottság a minősítő vizsga, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjától számított
tizenöt napon belül döntést hoz. Az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését,
a döntést követő öt napon belül, de legkésőbb a minősítő vizsga, minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig
a minősítő bizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben.
(12) A kormányhivatal a minősítés eredményéről a (11) bekezdésben meghatározott adatrögzítést követő hét
napon belül tanúsítványt állít ki, amelyet a minősítő bizottság elnöke és a kormányhivatal megbízott vezetője
állít ki.”
5. §

(1) Az Ép. r. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező
legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát,
minősítési eljárást szervező kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie.”
(2) Az Ép. r. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési
kötelezettségét a 10. § (7) bekezdése szerinti értesítést követő tizenöt napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti.
A díjfizetés elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen, és a kormányhivatal törli a jelentkezést a minősítési
tervből.”

6. §		
Az Ép. r. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 13. § (1) bekezdése
szerinti jogviszonyban megszerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben
a 13. § (1) bekezdésében foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben legalább hat év szakmai gyakorlatot
szerzett, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus
I. fokozatba kerül besorolásra.”
7. §		
Az Ép. r. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az 1–14. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben
pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is azzal az eltéréssel, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik
a munkakör megnevezéséhez.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott esetében a magasabb
fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat a 13. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül:
a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött szakmai munkakörben,
vezető beosztásban,
b) a szociális-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori tevékenységgel,
valamint
c) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében a gyermek- és ifjúságvédelem országos
irányításával összefüggő munkakörben
eltöltött szakmai tevékenységgel is megszerezhető.”
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8. §
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(1) Az Ép. r. 17. § (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében)
„21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb
foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint”
(rendelhető el.)
(2) Az Ép. r. 17. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében)
„22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára”
(rendelhető el.)
(3) Az Ép. r. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások
száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben
foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda
esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra.”

9. §		
Az Ép. r. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A 22. § (2) bekezdése, a 26. § (1) és (2) bekezdése kivételével a 10. alcímet az egyházi és a magánintézményekben
nem kell alkalmazni, amennyiben a munkáltató mellőzi a pályázatot.”
10. §

(1) Az Ép. r. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e §-ban foglaltakat a 2. mellékletben felsorolt valamennyi munkakörben alkalmazni kell. Ha a közalkalmazott
a „B”–„D” fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.”
(2) Az Ép. r. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, feltéve, hogy kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal foglalkozik, vagy, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési
év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott
besorolásánál figyelembe vett végzettségi szintnek megfelelő illetményalap.”
(3) Az Ép. r. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott is jogosult a 16. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek
szerint.”

11. §

(1) Az Ép. r. 36. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet
hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet
hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek
(a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal,
hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései
alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek
a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha
jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai
gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező
pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó
szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év
szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját
kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben
megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013. szeptember 1. előtt megszerzett szakmai
gyakorlatot is.”
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(2) Az Ép. r. 36. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
a) rendelkezik legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,
b) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett
szaktanácsadói továbbképzésen, valamint
c) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. §
(5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői,
szaktanácsadói feladatok ellátásában.
(7) A pedagógust a (6) bekezdés szerinti sikeres pályázat alapján, a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
továbbképzés sikeres elvégzése esetén, miután pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés
szakterületen a jogszabályban meghatározottak szerint jelentkezett és felvételt nyert az Országos szakértői
névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre, a Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.”
(3) Az Ép. r. 36. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza
kell vonni, amennyiben önhibájából nem tesz eleget a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok ellátására
vonatkozó felkérésnek. A besorolás visszavonásakor a pedagógust a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást
megelőző fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő
kategóriába kell besorolni.”
(4) Az Ép. r. 36. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában
szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy a (6) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelel. Az a pedagógus, aki nem rendelkezik a (6) bekezdés a) pontjában előírt tizennégy év szakmai gyakorlattal,
de szerepel a szaktanácsadói névjegyzéken, 2015. december 31-ig részt vehet a szaktanácsadói feladatok
ellátásában. A szakértői vagy szaktanácsadói feladatokat e bekezdés alapján ellátó pedagógusra is alkalmazni kell
a 4. § (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”
(5) Az Ép. r. 36. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kikötött gyakornoki idő esetében
a minősítő vizsgára vonatkozó – a Módr. 4. §-ával módosított – 10. § (3) bekezdése szerinti adatrögzítést a Módr.
hatálybalépését követő harminc napon belül el kell végezni.”
12. §		
Az Ép. r. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt
projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő
vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. § (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül
az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus
a) gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén,
b) próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-jén
a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra.
(2) 2014-ben a minősítő vizsga és a minősítési eljárás szervezésével összefüggésben a 10–11. §-ban
a kormányhivatal számára meghatározott feladatokat – a kormányhivatalok folyamatos tájékoztatása mellett –
az OH látja el az (1) bekezdés szerinti kiemelt projektek keretében.”
13. §		
Az Ép. r.
a)
2. § (7) bekezdés a) pontjában a „legalább két szakórájának vagy foglalkozásának” szövegrész helyébe
a „legalább két foglalkozásának, tanórájának” szöveg,
b)
2. § (8) bekezdés b) pontjában a „meglátogatott szakóra vagy foglalkozás” szövegrész helyébe
a „meglátogatott foglalkozás, tanóra” szöveg,
c)
2. § (8) bekezdés c) pontjában „a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a pedagógusra vonatkozó
megállapítások értékelése” szövegrész helyébe „a látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző
értékelésnek a megismerése” szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

2. § (10) bekezdés c) pontjában, 3. § (8) bekezdés c) pontjában, 9. § (3) bekezdés b) pontjában és 36. §
(3) bekezdésében a „kialakított és üzemeltetett” szövegrész helyébe a „működtetett” szöveg,
9. § (5) bekezdésében az „értékelik” szövegrész helyébe az „értékelik, és értékelésüket az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben dokumentálják” szöveg,
13. § (2) bekezdésében a „neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát” szövegrész helyébe
a „neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának huszonöt százalékát” szöveg,
30. § (2) bekezdésében „A pedagógust” szövegrész helyébe „Az (1) bekezdésben meghatározott pedagógust,
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat” szöveg,
35. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet címében „A nevelési-oktatási intézményekben” szövegrész helyébe
„Az óvoda kivételével a nevelési-oktatási intézményekben” szöveg,
35. § (4) bekezdésében a „klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi” szövegrész helyébe a „klinikai,
a pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi” szöveg

lép.
14. §		
Hatályát veszti az Ép. r.
a)
3. § (6) bekezdése,
b)
9. § (2) bekezdése,
c)
17. § (1) bekezdés 20. pontjából a „valamint” szövegrész.
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 2. és 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
16. pontjában,
a 4. és 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és
18. pontjában,
a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
13.4. pontjában
kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1) 2. §-a
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet
(a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó, vagy az ezek megvalósításához szükséges vízimunka, vízilétesítmény
esetén elvi vízjogi engedélyezési eljárás a Khvr. szerinti eljárást vagy eljárásokat megelőzően nem folytatható le.”
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(2) KR1 27. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdés e) pontjának”
(való megfelelést szolgálja.)
(3) A KR1 27. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E rendeletnek a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október
23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód Kr. 6.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr. 6. hatálybalépését követően indult ügyekben,
továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

2. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
KR2) 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A környezeti vizsgálat [Kvt. 43. § (6) bekezdés] lefolytatása mindig kötelező – a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
kivétellel – arra a tervre, illetve programra, amely
az 1. számú mellékletben fel nem sorolt olyan terv, illetve program, amely]
„bb) jelentős káros hatással lehet
bba) Natura 2000 területre vagy
bbb) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján
bbba) kijelölt víztestekre vagy
bbbb) nyilvántartott védett területekre.”
(2) A KR2 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával
és 11. §-ával együtt – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)–(9) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

3. §		
A KR2 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR3) 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ában és 11. §-ában előírt
feltételek teljesülését.”
(2) A KR3 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység: olyan, e rendelet hatálya alá tartozó – a felszíni víztest fizikai
jellemzőinek módosulásával vagy a felszín alatti víztest vízszintjében beállt változással járó – tevékenység, amely
a víztest állapotromlását okozhatja.”
(3) A KR3 a következő 29/I. §-sal egészül ki:
„29/I. § E rendeletnek a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október
23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mkr11.) megállapított rendelkezéseit az Mkr11. hatálybalépését követően indult ügyekben,
továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

4441

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 43. szám

(4) A KR3 30. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt)
„d) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával és 11. §-ával
együtt, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)–(9) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)
5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A KR3 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A KR3 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A KR3 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A KR3 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
A KR3 13. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. § (7) bekezdés c) pontjában
a „célú építmények” szövegrész helyébe a „célú, valamint az elektronikus hírközlési építmények” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
E rendelet 1–5. §-a a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (7)–(9) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. A KR2 2. számú melléklet 2. pontja a következő h) ponttal egészül ki:
(A várható környezeti hatások)
„h) miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett területek
állapotromlása következik be.”
2. A KR2 2. számú melléklet 1. pont e) alpontjában
a)
a „van jelentősége” szövegrész helyébe a „jelentős”,
b)
a „vízgazdálkodással” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással”
szöveg lép.

2. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
A KR3 3. számú mellékletében foglalt táblázat B:127 mezőjében a „(kivéve az eredeti vízelvezető-képesség
helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést)” szövegrész helyébe a „(kivéve
az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést,
amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek
állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja)” szöveg lép.
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3. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. A KR3 4. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
„a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek
bemutatásával együtt;”
2. A KR3 4. számú melléklet 1. pont b) alpontja a következő bn) ponttal egészül ki:
[Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban
együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]
„bn) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása,
költség-haszon elemzés alapján;”
3. A KR3 4. számú melléklet 1. pont f ) alpontja a következő fe) ponttal egészül ki:
(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen)
„fe) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtőgazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével;”
4. A KR3 4. számú melléklet 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
„g) az f ) pont fe) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros környezeti hatások
csökkentése érdekében javasolt intézkedések.”
5. A KR3 4. számú melléklet
a)
1. pont nyitó szövegrészében az „1. vagy a 3. mellékletbe” szövegrész helyébe az „1. vagy a 3. számú
mellékletbe” szöveg,
b)
2. pont nyitó szövegrészében a „2. mellékletbe” szövegrész helyébe a „2. számú mellékletbe” szöveg,
c)
3. pont nyitó szövegrészében az „1–3. mellékletbe” szövegrész helyébe az „1–3. számú mellékletbe” szöveg
lép.

4. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
A KR3 5. számú melléklet 2. pont b) alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
(A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen)
„b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkössége, minősége, megújulási képessége, víztest érintettsége
esetén az érintett víztest állapota a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben és a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet,
valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint
elvégzett monitoring mérések alapján;”

5. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
1. A KR3 6. számú melléklet 4. pont a) alpont ah) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen
az alábbi tényezők figyelembevételével:)
„ah) a vizeket érő hatások következtében a vizek – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott – állapotában bekövetkező változás
értékelése, valamint a tervben az érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés
elérésének ütemezése;”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 43. szám

4443

2. A KR3 6. számú melléklet 4. pont a) alpontja a következő ai) és aj) ponttal egészül ki:
(A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen
az alábbi tényezők figyelembevételével:)
„ai) a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei,
aj) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a költség-haszon elemzéssel alátámasztott,
kiválasztott legjobb környezeti megoldás bemutatása.”

6. melléklet a 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
A KR3 13. számú melléklet III. pont 1. alpontjában az „(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban,
a növényzetben stb.)” szövegrész helyébe az „(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder
és partja morfológiájában, a felszín alatti víz szintjében, a növényzetben stb.)” szöveg lép.

A Kormány 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) 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, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével – Szilvásváradi
Lovasközpont kialakításával – függenek össze.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat 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 hozzájárulást 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 eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
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3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel
rendelkező hatóságok
A
1.
2.

3.

Beruházás
megnevezése
Kiemelt
beruházásként az
Állami
Ménesgazdaság
Szilvásvárad
fejlesztése során
létrehozandó
Szilvásváradi
Lovasközpont
építményei

B

C
A beruházás
Beruházás
megvalósításával
azonosítója
kapcsolatos
eljárások
Szilvásvárad
építésügyi
község területén hatósági
fekvő, az
engedélyezési és
ingatlantudomásulvételi
nyilvántartás
eljárások
szerinti
448/4, 455,
438/1, 441/3,
447/2, 457/1,
590/1, 441/1,
452/2, 453,
454/1, 454/2
helyrajzi számú
földrészletek,
illetve az
ezekből
telekalakítási
eljárások
jogerős
befejezését
követően
kialakított
földrészletek
örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások (a
további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

4.

további régészeti
feladatellátás
meghatározása

5.

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

D

E

Első fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

Egri Járási Hivatal
Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Egri Járási Hivatal
Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala, régészet
vonatkozásában:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
ÉszakMagyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
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4
6.

természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

7.

útügyi hatósági
engedélyezési
eljárás

8.

vízjogi
engedélyezési
eljárás
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
eljárás
ingatlanEgri Járási Hivatal
nyilvántartási
Járási Földhivatala
hatósági eljárás
telekalakítási
Egri Járási Hivatal
hatósági eljárás
Járási Földhivatala

9.

10.
11.

ÉszakMagyarországi
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Heves Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
ÉszakMagyarországi
Vízügyi Hatóság
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi
és Műszaki
Biztonsági Hatósága

12.

földmérési
hatósági eljárás

Egri Járási Hivatal
Járási Földhivatala

13.

hírközlési hatósági
engedélyezési
eljárás
szénhidrogén
vezetékkel,
valamint annak
üzemben
tartásához
szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre
irányuló hatósági
eljárások
bányahatósági
engedélyezési
eljárás

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Magyar Bányászati
és Földtani
Hivatal Miskolci
Bányakapitányság

14.

15.

Magyar Bányászati
és Földtani
Hivatal Miskolci
Bányakapitányság

Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ
Országos Vízügyi
Hatóság
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar Bányászati
és
Földtani Hivatal

Magyar Bányászati
és
Földtani Hivatal
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5
16.

talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

17.

vasúti hatósági
engedélyezési
eljárás

18.

tűzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési
engedélyezési
eljárások
a jogszabályban,
nemzeti
szabványban teljes
körűen
nem szabályozott
beépített tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások

19.

20.

21.

22.

a jogszabályban
rögzített
egészségügyi
hatósági eljárások

Heves Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ
nincs

Belügyminisztérium nincs
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Heves Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve

Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal
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2. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

6
2. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő
szakhatóságok

2.

A
Szakhatósági közreműködés
tárgyköre
építésügy

3.

műemlékvédelem és régészet

4.

környezetvédelem,
természetvédelem

5.

vízügy

6.

közúti közlekedés

7.

vasúti közlekedés

8.

légi közlekedés

9.

földtan

1.

10.

bányászat

11.

rendészet

12.

tűzvédelem

13.

honvédelem

14.

katasztrófavédelem

15.

talajvédelem

16.

erdővédelem

17.

egészségügy

18.

hírközlés

19.

műszaki biztonság

B
Elsőfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Egri Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Egri Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Észak-Magyarországi Vízügyi
Hatóság
Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Miskolci Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Miskolci Bányakapitányság
Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Heves Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Heves Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság
Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága

C
Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság
Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, régészet vonatkozásában:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
Országos Vízügyi Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Országos Rendőr-főkapitányság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
honvédelemért felelős miniszter
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 24/2014. (III. 25.) VM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 13. melléklet A rész II. pont 5. a) alpont második franciabekezdésének a Magyar Élelmiszerkönyv
kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2014. (III. 25.) VM rendelet
(a továbbiakban: MódR.) hatálybalépését megelőző rendelkezésének megfelelő
a) jelöléssel ellátott termékek a MódR. hatálybalépésétől számított egy évig forgalmazhatóak,
b) csomagolóeszközök és címkék a MódR. hatálybalépésétől számított egy évig felhasználhatóak.”
2. §		
Az R. 13. melléklet A rész II. pont 5. a) alpont második franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„– Nem tehéntejből gyártott termék esetén a megnevezésben utalni kell a felhasznált tejféleségre (például „ízesített
tejkészítmény kecsketejből”). Kevert tejből (különféle tejelő állatoktól származó tejből, illetve tejtermékből)
készített termék esetén az állatfaj neve kizárólag akkor tüntethető fel a termék megnevezésében, ha az egyszerű
termékhányad legalább 70%-a a megnevezett állatfaj tejéből származik. Az állatfaj nevének feltüntetése esetén
a kevert alapanyagra való utalást a megnevezésben szintén fel kell tüntetni (pl. „juhgomolya kevert tejből”).”
3. §		
Hatályát veszti az R. 13. melléklet B rész
a)
5.1.1.2. pontjának utolsó mondata, valamint
b)
6.1.1. pontjának utolsó mondata.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 25/2014. (III. 25.) VM rendelete
a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában,
az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:
1. §		
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
[A képzés főbb témakörei:]
„f ) természetvédelem.”
2. §		
Az R. 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján
végezhető.
(2) A hozzájárulást az erdőgazdálkodónak vagy az erdőgazdálkodó által alkalmazott jogosult erdészeti
szakszemélyzetnek vissza kell vonnia, ha a gyűjtő részéről a rendeletben vagy a hozzájárulásban meghatározott
gyűjtési feltételektől való eltérést tapasztal.
(3) Az erdőgazdálkodó a gyűjthető trifla mennyiségét és a hozzájárulása időbeli hatályát meghatározhatja.
(4) Az erdőgazdálkodó hozzájárulását a gyűjtő a triflagyűjtés során köteles magánál tartani.
(5) Az erdőgazdálkodó kizárólag a 7. § szerinti gyűjtési naplóval rendelkező személy részére adhat hozzájárulást.”
3. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mellékletben szereplő trifla fajokat csak a melléklet szerinti időszakban lehet gyűjteni.”
(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a melléklet szerinti fajokat a gyűjtési időn kívül, valamint a mellékletben nem szereplő fajokat a 2. §
(5) bekezdésben előírt hozzájárulással nem rendelkező személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehető
legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.”

4. §		
Az R. 6. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A trifla gyűjtése során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben
(a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos:]
„f ) a mellékletben meghatározott gyűjtési időn kívüli gyűjtés;”
5. §

(1) Az R. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő e) ponttal egészül ki:
[A gyűjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:]
„d) a gyűjtött gomba faja, mennyisége (grammban, legfeljebb 5% eltéréssel), a gyűjtés ideje (év, hónap, nap);
e) a gyűjtés helye (községhatár pontossággal).”
(2) Az R. 7. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mellékletben szereplő gomba fajokon kívül gyűjtött egyéb gombafajok esetében, amennyiben annak faja
nem határozható meg a helyszínen, azt egyéb gombafajként kell feltüntetni, majd a gyűjtési naplóban szereplő
beírást a faj meghatározása után kell pontosítani.
(4) Az első gyűjtési naplót az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzésekor vagy az 1. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatásával a gyűjtő a NÉBIH-től kapja meg.”
(3) Az R. 7. § a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Triflát gyűjteni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet.
(6) A gyűjtési naplót a kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtőnek érvényesítés céljából
a NÉBIH részére be kell nyújtania.
(7) A gyűjtési napló érvényesítése történhet személyesen vagy postai úton.”
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6. §

(1) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyűjtési napló 7. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti adatait a gyűjtőnek a gyűjtés befejezésekor,
a gyűjtés helyszínének elhagyása előtt kell kitölteni.”
(2) Az R. 8. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: szabálysértési törvény) 243. § (1) bekezdés a) pontja szerint szabálysértési bírság
fizetésére kötelezett gyűjtőtől az erdészeti hatóság a gyűjtési naplót két évre visszavonja.
(6) A szabálysértési törvény 243. § (1) bekezdés a) pontja szerint szabálysértési bírság fizetésére kötelezett, gyűjtési
naplóval nem rendelkező személy részére az erdészeti hatóság gyűjtési naplót két évig nem ad ki.
(7) Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát a NÉBIH a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az R. Mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„Trifla fajok gyűjtési ideje”
(3) Hatályát veszti az R.
a)
3. § (2)–(4) bekezdései;
b)
5. § (4) bekezdésében „a célnak megfelelő legfeljebb 5 cm élszélességű eszköz segítségével” szövegrész;
c)
8. § (2) bekezdése;
d)
a Melléklet 2.3–2.5. alpontjai.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozata
a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
A Kormány
1. elismerve az informatika és a digitális eszközök széles körű, tudatos használatából eredő társadalmi, gazdasági és
nemzetpolitikai előnyöket, valamint felhasználva az ezen a területen végrehajtott korábbi programok tapasztalatait,
jóváhagyja az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök hozzáférhetőségének további elterjedését célzó
Digitális Nemzet Fejlesztési Programot,
2. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtása érdekében egyetért azzal, hogy
a)
2018-ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést, az ezen
célkitűzés teljesítése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a részletes projektterv kidolgozására
és a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a megvalósításhoz szükséges források biztosítására
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretei között, valamint piaci források bevonásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. július 1.
b)
a Salgótarján és térségében élők részére 2015-ig gondoskodni szükséges informatikai eszközök és az azok
használatára vonatkozó képzés rászorultságon alapuló pályázati úton történő biztosításáról, ennek teljesítése
érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a részletes projektterv és pályázati feltételek kidolgozására
és a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a megvalósításhoz szükséges források biztosítására
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és az Emberi Erőforrás Operatív Program keretei között,
valamint piaci források bevonásával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. július 1.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1163/2014. (III. 25.) Korm. határozata
társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (a továbbiakban: FŐGÁZ Zrt.), a Budapest
Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonában lévő 50%-os mértékű társasági
részesedést megtestesítő + 1 (egy) darab „A” sorozatú részvény, valamint további 1 (egy) darab „B” sorozatú
részvénynek az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Zrt.)
általi, 2014. július 31-i határidőre történő megvásárlásával;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti részvényadásvétel érdekében
szükséges egyeztetések lefolytatásra kerüljenek úgy, hogy a szerződő felek a tárgyalások alatt az MVM Zrt.
FŐGÁZ Zrt.-ben való kisebbségi részesedése megszerzése során alkalmazott – az energiaipari piaci szokásoknak
és az MVM Zrt. korábban hasonló tranzakcióknál már érvényesített gyakorlatának megfelelő – értékelési módszert
tekintsék irányadónak a vételár meghatározásakor;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti részvényadásvétel
végrehajtásához szükséges állami szerepvállalás keretében a Magyar Állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján az MVM Zrt. rendelkezésére álló
forrásain felül szükséges forrásokat tőkeemelés formájában biztosítsa;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. július 15.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti tőkeemelés megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. június 30.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon az 1. pont szerinti részvényadásvétel
előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről és az azokhoz szükséges döntések meghozataláról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. július 31-ig folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1164/2014. (III. 25.) Korm. határozata
a fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az M4 metróvonal sikeres
utasforgalmi elindítása után, a felszíni tömegközlekedésre is kiterjedő tényleges, legalább negyedéves tapasztalatok
alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére a fővárosi közösségi közlekedés helyzetéről, és ennek
keretében tegyenek javaslatot a ténylegesen felmerülő költségek finanszírozásához szükséges intézkedésekre
a 2012. április 27-én Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata által a fővárosi helyi közösségi
közlekedés hosszútávon fenntartható biztosításáról megkötött Megállapodásban rögzített elvek szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1165/2014. (III. 25.) Korm. határozata
az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi
Régióban” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, „Rehabilitációs Szolgáltatások
fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” című projekt elszámolható közkiadásának 8 211 737 forinttal történő
növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt
azonosító
száma

B

Projekt
megnevezése

C

Támogatást
igénylő neve

3.

Rehabilitációs
Szolgáltatások
fejlesztése az
Észak-alföldi
Régióban

Debreceni
Egyetem

E

A támogatási szerződésben
jelenleg szereplő
elszámolható közkiadás
támogatás
összege (Ft)

2.

ÉAOP4.1.2/C11-20120001

D

önerő
összege
(Ft)

4 320 881 821

0

F
G
A költségnövekmény
elfogadásával a támogatási
szerződés módosításában
szerepeltethető elszámolható
közkiadás
önerő
támogatás
összege
összege (Ft)
(Ft)

4 329 093 558

0

H

I

J

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása
támogatás
része (Ft)

önerő része
(Ft)
A fejlesztéssel érintett intézmény a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
nagykállói telephelye.

8 211 737

0
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1. melléklet az 1165/2014. (III. 25.) Korm. határozathoz

A Debreceni Egyetem vezetésével
konzorciumba tömörült nyolc szolgáltató
összesen tizenhét területen hajt végre
fejlesztést,
szolgáltatónként
1-4
szubspecialitásban.
Három fejlesztés érinti a pszichiátriai, egy
az addiktológiai, négy a kardiológiai, kétkét a pulmonológiai és a gyermek, végül
öt a neuromusculosceletalis rehabilitációt.
Az utóbbi területen elsősorban a korai
elsőbbségi rehabilitáció, illetve a nappali
kórházi-járóbeteg
ellátás
fejlesztése
történik, kisebb mértékben a fekvőbetegellátás körülményeinek javítása.
A fejlesztések a progresszív ellátás több
szintjén jelennek meg:
- kiemelt ellátások (III. szint) a
pszichiátriai rehabilitációban, a kardiopulmonológiai, valamint a gyermek
rehabilitációban
és
a
neuromusculosceletalis rehabilitációban a
tevékenységek megosztásával történnek,
- II. szintű ellátásfejlesztésre a megyei
kórházakban és a MÁV kórházban kerül
sor addiktológiai, kardio-pulmonológiai,
és neuromusculoscletalis rehabilitáció
terén.

Összesen:

4 320 881 821

4 329 093 558

8 211 737
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A Kormány 1166/2014. (III. 25.) Korm. határozata
a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése” című) projekt
akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú, „»Csillag« Bölcsőde és Óvoda
fejlesztése” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

1.

B

C

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

száma

megnevezése

igénylő neve

D

E

Akciótervi

Akciótervi

nevesítés

nevesítés

támogatási

elszámolható

összege

közkiadás

(Ft)

összege (Ft)

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

a) Szükséges a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C5.4
pontja alapján el nem számolható építési költségek és
a pályázati útmutató C2.2 pontja alapján nem megfelelően
alátámasztott előkészítési költségek (összesen nettó
24 540 550 Ft) átcsoportosítása a tartalékra.
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1. melléklet az 1166/2014. (III. 25.) Korm. határozathoz

b) Szükséges a költségvetés javítása, az alábbiaknak

Mercedes-Benz
2.

DAOP-1.1.1/B-13-

„Csillag” Bölcsőde és

2013-0001

Óvoda fejlesztése

Manufacturing
Hungary Korlátolt
Felelősségű
Társaság

250 000 000

250 000 000

A projekt keretében a Mercedes-Benz

megfelelően:

Manufacturing Hungary Korlátolt

i. a tervezői művezetés költségét a szolgáltatási költségek

Felelősségű Társaság megvalósításában

közé kell átsorolni,

egy új vállalati bölcsőde és óvoda

ii. az alapinfrastruktúra kiépítésének költségét a 124.

létrehozása valósul meg, 28 bölcsődei és

költségvetési sorra kell átsorolni.

40 óvodai férőhellyel.

c) Javítani szükséges a projekt megvalósítási határidejét

Az újonnan megépítésre kerülő 1210 m2

a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C5.4.12 pontjának

alapterületű épületben a 4 csoportszoba

megfelelően.

létrehozása mellett öltözők, szociális

d) Szükséges a létrehozott kapacitások fenntartására

helyiségek, raktár, konyha és a hozzá

vonatkozó pénzügyi elemzés benyújtása.

tartozó helyiségek, technikai helyiségek,

e) Szükséges annak bemutatása, hogy a kialakításra

valamint fedett és nyitott terasz

kerülő játszóudvarok megfelelnek a játszótéri eszközök

kialakítására is sor kerül.

biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben

Az új épület mellett bölcsődei és óvodai

megfogalmazott előírásoknak.

játszóudvarokat létesítenek.

f ) Nyilatkozat benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy

A projekt keretében az új bölcsőde és

a támogatást igénylő vállalja az új intézmény létesítéséhez

óvoda feladatellátásához szükséges

és működéséhez szükséges hatósági és a vonatkozó

eszközök beszerzése is megvalósul.

jogszabályokban rögzített eljárások lefolytatását.
g) Szükséges a megvalósíthatósági tanulmány javítása és
kiegészítése a vonatkozó útmutatónak megfelelően és
a tartalmi ellentmondások feloldása.
h) Szükséges továbbá a számszerűsített vállalások javítása,
az indikátoroknak a kiemelt projekt felhívás szerinti
értelmezésével.
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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.

