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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés t) és u) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
kiemelt nemzeti emlékhely: az 1055 Budapest V. kerület, belterület, 24897/4 helyrajzi szám, valamint az
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér, 24893 helyrajzi szám alatti terület,
2.
vagyonkezelő: az Országgyűlés Hivatala.
2. §		
A kiemelt nemzeti emlékhely területének
a)
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/I. § (4) vagy
(8) bekezdése szerinti használatához, és
b)
– a 3. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – minden egyéb használatához
a vagyonkezelővel kötött polgári jogi megállapodás (a továbbiakban: használati szerződés) szükséges.
3. §

(1) Nem minősül a kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozó tevékenységnek és
nem kell használati szerződést kötni:
a)
a kiemelt nemzeti emlékhelyet felkereső személyeknek a kiemelt nemzeti emlékhely idegenforgalmi célra
irányuló látogatása esetén,
b)
a kiemelt nemzeti emlékhelyet felkereső személyeknek a kiemelt nemzeti emlékhely mint közterület
rendeltetésszerű használata esetén,
c)
ünnepi célra az Alaptörvényben foglalt nemzeti ünnepek és az állami ünnep alkalmából szervezett hivatalos
állami, kormányzati rendezvények esetén,
d)
protokolláris célra a vagyonkezelő által meghatározott rendezvény esetén,
e)
a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
közterület-igénybevételhez,
f)
az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
g)
a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hiba-elhárításához szükséges
munkák elvégzéséhez,
h)
élet- és balesetveszély elhárítása esetén az elhárításhoz feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésének
időtartamára,
i)
a kiemelt nemzeti emlékhely érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében.
(2) Az (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti igénybevételt az Országgyűlés Hivatala főigazgatójánál (a továbbiakban:
főigazgató) az igénybevétel megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban be kell jelenteni az igénybevétel
várható időtartamának megadásával, valamint a használni kívánt terület helyszínrajzon történő megjelölésével.
Az (1) bekezdés e)–g) pontja szerinti igénybevétel esetén a bejelentéshez csatolni kell a műszaki vagy egyéb hiba
leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolását.
(3) Ha az (1) bekezdés e)–g) pontja szerinti igénybevételre azonnali hibaelhárítás vagy előre nem látható káresemény
elhárítása miatt van szükség, továbbá az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés szerinti bejelentést
haladéktalanul, de legkésőbb az igénybevétel megkezdésével egyidejűleg kell megtenni.

4. §		
A vagyonkezelőnek a használati szerződés megkötésekor figyelemmel kell lennie:
a)
kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti értéket hordozó örökségének megőrzését biztosító,
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b)
kiemelt nemzeti emlékhely rendeltetésével összefüggő állami feladatokból adódó,
c)
városképi,
d)
városrendezési,
e)
műemlékvédelmi,
f)
régészeti,
g)
közlekedési,
h)
környezetvédelmi,
i)
közegészségügyi,
j)
köztisztasági,
k)
kereskedelmi és
l)
turisztikai
szempontokra.
5. §		
A használati szerződés megkötését az kezdeményezi, aki a kiemelt nemzeti emlékhely területét használni kívánja,
vagy az, akinek az érdekében a használat történik (a továbbiakban együtt: használó).
6. §

(1) A használati szerződés megkötését kezdeményező nyilatkozatot (a továbbiakban: szerződési ajánlat)
a főigazgatónál írásban kell megtenni.
(2) A szerződési ajánlat tartalmazza
a)
a használó nevét, valamint lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét,
b)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának pontos célját és időtartamát,
c)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használata pontos helyének, területnagyságának, módjának
meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői
létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát, és
d)
a használó által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő közreműködők nevét és lakcímét.
(3) A szerződési ajánlathoz csatolni kell
a)
– ha jogszabály előírja – a kiemelt nemzeti emlékhely területén folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat
egyszerű másolatát, és
b)
építési engedélyhez kötött építmény létesítése vagy elhelyezése esetében a jogerős építésügyi hatósági
engedélyt vagy építési munkálatokkal összefüggő használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást.
(4) A szerződési ajánlathoz olyan nyilatkozatot kell csatolni, amelyben a használó és közreműködő igénybevétele
esetén a közreműködő hozzájárul, hogy a vagyonkezelő a használati szerződés megkötését követően a kiemelt
nemzeti emlékhely területe szerint illetékes közterület-felügyelet részére a 9. § a)–c) pontja szerinti adatokat
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának az ellenőrzése érdekében továbbítsa.

7. §		
A használati szerződés nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyeket,
bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megtételét, továbbá a Kötv. 61/I. § (4) és (8) bekezdése szerinti
előzetes hozzájáruló nyilatkozatot.
8. §		
A főigazgató a használati szerződés megkötéséről a 9. § a)–c) pontja szerinti adatok közlésével írásban tájékoztatja
a kiemelt nemzeti emlékhely területe szerint illetékes közterület-felügyeletet.
9. §		
A használati szerződés tartalmazza:
a)
a használó és közreműködő személy igénybevétele esetén annak nevét, valamint lakóhelyének vagy
székhelyének, telephelyének címét,
b)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a használati szerződés hatályos,
c)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának a pontos helyét, módját, mértékét és egyéb feltételeit,
d)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági
előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint
a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
e)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatához való kifejezett hozzájárulást,
f)
utalást arra, hogy a használati szerződés csak a hatóságok és szakhatóságok döntésében foglalt előírások
megvalósítása, valamint azok betartása esetén érvényes,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

g)
h)
i)

10. §
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a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának időtartama alatt a szükséges állagmegóvási,
karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
a használati jog átengedésének tilalmát, azzal, hogy a használónak lehetősége van a használathoz
közreműködőket igénybe venni,
a használati szerződés megszűnése, a használó részéről történő felmondása, a használó elállása esetére
az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét.

(1) A használati szerződés megkötése esetén fizetendő használati díjat a főigazgató állapítja meg az 1. melléklet
alapján.
(2) A használati díjat a használati szerződésben meghatározott módon a tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
(3) A használati díj korlátlanul csökkenthető, vagy annak 100%-a elengedhető, ha a kiemelt nemzeti emlékhely
használatára
a)
közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben vagy
b)
nemzeti emléknaphoz, illetve a magyar nemzet szempontjából kiemelkedő jelentőségű eseményhez köthető
állami, kormányzati rendezvények – ide nem értve a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendezvényeket –
lebonyolítása érdekében
kerül sor.
(4) A főigazgató a használati díj legfeljebb 90%-át elengedheti
a)
humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében,
b)
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Néprajzi Múzeum, a Vidékfejlesztési
Minisztérium, a fővárosi önkormányzat, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata és
a Magyar Honvédség által szervezett rendezvények esetében.

11. §		
Aki a kiemelt nemzeti emlékhely területét a használati szerződéstől eltérő módon vagy – a 3. § (1) bekezdésében
foglalt kivétellel – használati szerződés nélkül használja, köteles
a)
a vagyonkezelő vagy annak megbízottja, illetve a kiemelt nemzeti emlékhely területe szerint illetékes
közterület-felügyelet felhívására a kiemelt nemzeti emlékhely jogellenes használatát haladéktalanul
megszüntetni,
b)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe eredeti állapotát helyreállítani,
c)
az okozott kárt megtéríteni és
d)
a kiemelt nemzeti emlékhely területe tényleges használatának az időtartamának megfelelő használati díj
tízszeresét megfizetni a vagyonkezelőnek.
12. §		
A használó, vagy a kiemelt nemzeti emlékhelyet használati szerződés nélkül igénybe vevő költségére
a vagyonkezelő maga is azonnal gondoskodhat a kiemelt nemzeti emlékhely területe eredeti állapotának
helyreállításáról, ha az élet- vagy balesetveszély elhárítása, illetve a vagyonbiztonság, a közrend, közbiztonság,
a kiemelt nemzeti emlékhely rendeltetésszerű használata sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős
közérdekből egyébként indokolt.
13. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely területe használatát és a használati szerződésben foglaltak megtartását
a vagyonkezelővel kötött megállapodás alapján a kiemelt nemzeti emlékhely területe szerint illetékes közterületfelügyelet, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a vagyonkezelő által megbízott
személyek ellenőrizhetik.
(2) A használati szerződés eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a kiemelt nemzeti emlékhely területét
használó személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre jogosult személyek
felhívására bemutatni.

14. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely területére – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – állatot bevinni tilos.
(2) A kiemelt nemzeti emlékhely területére
a)
fogyatékossággal élő személyt segítő kutya, továbbá
b)
a Magyar Honvédségnél, valamint a rendvédelmi szerveknél szolgálati feladat ellátásával összefüggésben
alkalmazott állat
bevihető.
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(3) A kiemelt nemzeti emlékhely területére a főigazgató hozzájárulásával
a)
a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendezvényre, továbbá
b)
használati szerződésben foglaltak szerint
állat bevihető.
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, a kiemelt nemzeti emlékhely területének a használatára irányuló
esetekben is alkalmazni kell, feltéve, hogy a kiemelt nemzeti emlékhely területének a használatát még nem kezdték
meg.
(2) Ha a használó a kiemelt nemzeti emlékhely területének a használatát e rendelet hatálybalépését megelőzően
megkezdte, használati szerződés megkötésére nem köteles, de a kiemelt nemzeti emlékhely területe használatának
a folytatása esetén legkésőbb 2014. május 31-ig szerződési ajánlatot kell tennie, amelynek elmulasztása esetén
a 11. §-t kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

6

1. melléklet a 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

1.
2.
3.

A
Sorszám
1.

a)

4.
b)
5.
6.

2.

7.
8.

3.
a)

9.
10.
11.

b)
c)

12.
13.

4.

14.

d)

5.

1. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez
B

C
Díjtételek*
Közterület-használat célja
(az általános forgalmi
adót nem tartalmazzák)
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Vendéglátás
előkert, terasz területe
alapján
- előkert, terasz
500 Ft/nap/m2
- előkert, terasz (reklámot nem tartalmazó
500 Ft/nap/m2
védőtetővel, előtetővel)
500 Ft/nap/m2 és 2000
- előkert, terasz (reklámot tartalmazó védőtetővel,
előtetővel)
Ft/hó/m2 együttesen
Film- és televíziófelvétel – a hírszolgáltatási cél
kivételével –
- 150 m2-ig
1.600 Ft/nap/m2
- 150 m2 felett (a teljes területre)
4.600 Ft/nap/m2
Építési-szerelési munkálatok
- állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes
260 Ft/nap/m2
tárolása
- építési konténer elhelyezése
2.000 Ft/db/nap
Reklámhordozók felülete és árubemutatások
a főigazgató egyedi elbírálása alapján, de legalább
500 Ft/nap/ m2
- hirdetőoszlop
a hirdetőoszlop hirdetési
felületére vonatkozóan
- megállító tábla
17.000 Ft/m2/hó/
- üzlet előtti dekorációk
10.500 Ft/m2/hó
- üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti
2.400 Ft/m2/hó
védőtető, előtető (a 2 m2-en felüli rész után)
Rendezvények, kulturális és sportesemények
- ideiglenesen kiépített, elhelyezett színpad,
110 Ft/m2/nap
létesítmény, egyéb elkerített terület
- kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi,
1.600 Ft/m2/nap
szórakoztató tevékenység
E mellékletben nem szabályozott, használati
a főigazgató egyedi
díj fizetését megalapozó területhasználat
elbírálása alapján

*Minden megkezdett napra egy napra, minden megkezdett hónapra egy hónapra esedékes
díjtétel vonatkozik.
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A Kormány 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 54. § (2) bekezdése alapján,
az e rendeletben meghatározottak szerint vezeti a nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék).
(2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. § (1) bekezdésében
meghatározott alapkövetelményeit (a továbbiakban: alapkövetelmények) és ellátja a nyilvános könyvtár Kultv.
55. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatait (a továbbiakban: alapfeladatok).
(3) A jegyzék a könyvtár alapító okiratával, vagy – az államháztartásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak
esetében – a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratával (a továbbiakban együtt: alapító okirat)
egyezően, és a 2. § (3) bekezdése szerinti, a jegyzékbe történő felvétel iránti kérelemben (a továbbiakban: kérelem)
foglaltak alapján tartalmazza a könyvtár
a)
nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapjának címét,
b)
székhelye szerinti település nevét, KSH- és megyekódját,
c)
alapító okiratának keltét,
d)
fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: fenntartója),
e)
alaptevékenységét (alaptevékenységeit),
f)
vezetőjének nevét,
g)
részletes nyitva tartását, valamint
h)
ingyenes alapszolgáltatásainak felsorolását.
(4) E rendelet alkalmazásában nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okirat
a)
a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó könyvtárak esetében a könyvtár alapító okirata,
b)
a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében a fenntartó alapító okirata és
a könyvtár szervezeti és működési szabályzata, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár
a nyilvános könyvtárak rendszerszerű működésében feladatot vállalhat, és ezt a feladatot képes folyamatosan
ellátni, továbbá amely egyértelműen tartalmazza a könyvtár alaptevékenységét (alaptevékenységeit).

2. §

(1) A jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a 3. §-ban meghatározott módon közreműködik
a Könyvtári Intézet.
(2) A kérelmet a könyvtár fenntartójának a Könyvtári Intézetnek kell benyújtania.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó megnevezését, címét, a fenntartó székhelye szerinti település KSH- és
megyekódját, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy
a)
gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,
b)
a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
c)
a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint
megközelíthető,
d)
a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
e)
a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
f)
a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet
alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait,
vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
g)
a könyvtár szolgáltatásait – települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében – beépíti a helyi
esélyegyenlőségi programba, valamint
h)
a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a)
a könyvtár alapító okiratának vagy a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratának hiteles
másolatát,
b)
a könyvtár vezetőjének szakképzettségét igazoló dokumentum másolatát,
c)
kimutatást a könyvtári szakemberek számáról,
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d)

tájékoztatást a könyvtár kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségeinek
alapterületéről (m2), valamint
e)
a könyvtár alap- és kiegészítő feladatainak felsorolását.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatokban történő változás esetén, továbbá a könyvtár alapító okiratának módosítását
követően a megváltozott adatokat, a módosított alapító okirat másolatát a változást követő 30 napon belül be kell
nyújtani a Könyvtári Intézetnek.
3. §

(1) A Könyvtári Intézet a beérkezett iratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e
az e rendeletben foglaltaknak, és az iratok alapján a könyvtár eleget tesz-e az alapkövetelményeknek és
az alapfeladatoknak, majd a kérelmet – szakmai javaslatával együtt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon
belül megküldi a miniszternek.
(2) A Könyvtári Intézet által továbbított dokumentumok és a Könyvtári Intézet szakmai javaslata alapján a miniszter
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az általa vezetett kulturális szakértői névjegyzéken szereplő
könyvtári szakértő bevonásával a számára továbbított dokumentumok és javaslat beérkezésétől számított 60 napon
belül dönt a jegyzékbe való felvételről.
(3) Az alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítését a miniszter a (2) bekezdés szerinti módon, valamint
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletnek
megfelelően készült statisztikai jelentések és a könyvtári szakfelügyeletről szóló miniszteri rendelet alapján készült
szakfelügyeleti jelentések figyelembevételével vizsgálja.
(4) A miniszter mellőzi a (3) bekezdés szerinti vizsgálatot
a)
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár, valamint
b)
a Kultv. 54. § (3) bekezdésével nyilvános könyvtárnak minősített könyvtár
esetében.

4. §

(1) A miniszter dönt
a)
a jegyzékbe való felvételről,
b)
a jegyzéken a 6. § (2) bekezdésében szereplő könyvtár jegyzéken tartásáról,
c)
a jegyzékre való felvétel mellőzéséről, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el
teljes körűen az alapfeladatokat, és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak
az abban meghatározott, 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy
d)
a jegyzékről való törlésről, ha
da)
a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el teljes körűen az alapfeladatokat,
és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak az abban meghatározott,
30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy
db)
a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek címzett,
a Könyvtári Intézetnek megküldött kérelmével a törlést kezdeményezi.
(2) A jegyzékből törölt könyvtár a 2. § szerinti kérelemre újból felvehető a jegyzékbe, ha teljesíti az alapkövetelményeket,
és ellátja az alapfeladatokat.

5. §

(1) A miniszter a mindenkor hatályos jegyzéket a kormányzati portálon teszi közzé, valamint gondoskodik a jegyzék
módosításainak a döntését követően, továbbá kétévente a teljes jegyzéknek a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.
(2) A jegyzéken szereplő könyvtár adatainak bejelentett változását a miniszter a bejelentéstől számított 15 napon belül
módosítja a jegyzéken, és gondoskodik a közzétételről az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet
alapján vezetett nyilvános könyvtári jegyzék a rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló, a kormányzati
portálon rögzített állapot szerinti tartalommal beépül az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe. A jegyzékre ezen
a módon felvett könyvtárakat a miniszter a Kultv. 54. § (5) bekezdése alapján e rendelet hatálybalépésétől számított
5 éven belül ellenőrzi, és a 4. § b) pontja vagy a 4. § d) pont da) alpontja szerinti döntést hoz.
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(3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján
kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 2016.
január 1. napjától törölhető.
(4) Hatályát veszti a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
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 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket
rendeli el:

1. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
Hatályát veszti a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
9. § (3) bekezdés f ) pontja.

3. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az importőr gondoskodik róla, hogy a gyártó biztosítsa, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen
típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb azonosítására alkalmas elem szerepeljen, vagy – ha a berendezés mérete
vagy jellege ezt nem teszi lehetővé – a megkövetelt információk a csomagoláson vagy a berendezést kísérő
dokumentumban szerepeljenek.”
(2) A RoHS rendelet 16. §-a a következő d)–s) pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi
berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/1/EU
bizottsági irányelvnek,
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e) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában
és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek
foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,
f ) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és
MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések
pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/3/EU bizottsági irányelvnek,
g) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium
és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU bizottsági irányelvnek,
h) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok
forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok
bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények
között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,
i) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási
körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek
bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,
j) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi
képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben
– beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a részecsketerápiához
alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől
számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint
nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek
csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,
k) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmiumcink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,
l) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses
magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses
köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági
irányelvnek,
m) a 2011/65/EU irányelv európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben
és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben,
orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy
hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU bizottsági irányelvnek,
n) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak
gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba
hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/11/EU
bizottsági irányelvnek,
o) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó
berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott
áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU bizottsági irányelvnek,
p) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és
IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben
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használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i
2014/13/EU bizottsági irányelvnek,
q) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló,
30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt,
égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,
r) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott
orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben
újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt
csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom,
kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági irányelvnek,
s) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó,
testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként
alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(3) A RoHS rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A RoHS rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Hatályát veszti a RoHS rendelet 8. § (1) bekezdés második mondata.

4. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
módosítása
4. §

(1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 1. alcíme a következő
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Ahol e rendelet őstermelőről rendelkezik, ott a közös őstermelői igazolvány esetén az igazolványon szereplő
természetes személyek bármelyikét érteni kell.”
(2) Az Fr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjától, a 6. § (3) bekezdés c) pontjától és a 7. § b) pontjától eltérően a Kr.-ben
meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat becsatolásának minősül
az is, ha a kérelem személyesen kerül benyújtásra, és a szakirányú képzettséget igazoló okirat eredeti példányát
a kérelmező másolat készítés céljából a földhivatal ügyintézője számára átadja. Ez esetben a nyilvántartásba vétel
alapjául az eredeti okiratról a földhivatal ügyintézője által készített másolat szolgál, amelyet a (2) bekezdés szerinti
záradékkal kell ellátni.
(2) A szakirányú képzettséget igazoló eredeti okiratról készített másolatot a következő szövegű záradékkal kell
ellátni: „A kérelem személyes előterjesztése alkalmával a kérelmező részéről átadott eredeti okiratról készített
másolat.” A záradéknak tartalmaznia kell a másolat kiállításának helyét és dátumát, a kérelmező és a földhivatali
ügyintéző aláírását, valamint a földhivatal bélyegzőjét.”
(3) Hatályát veszti az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontjában a „főtevékenysége szerinti” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. §, a 2. és a 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. §		
E rendelet 3. alcíme, 2. és 3. melléklete
1.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett
orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/1/EU bizottsági irányelvnek,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők
foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek
cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/2/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás)
és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás
berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i
2014/3/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő
alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/4/EU
bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok
forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri
lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási
körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban
lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és
tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs
csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/6/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás
orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú
mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy
pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirányellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben
alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek
védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő
ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2013. október 18-i 2014/7/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid
és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt
forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses
magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető
mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/9/EU bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben
és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben,
orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként
vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/10/EU
bizottsági irányelvnek,
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak
gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt
forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/11/EU bizottsági irányelvnek,
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12.

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó
berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek
nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/12/EU
bizottsági irányelvnek,
13.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa.
és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai
eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/13/EU bizottsági irányelvnek,
14.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló,
30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben
használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/14/EU bizottsági irányelvnek,
15.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba
hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott
eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti,
ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik
a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/15/EU bizottsági
irányelvnek,
16.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat
tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens
porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/16/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi
rendelet
szerinti
sorszám
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EK irányelv/rendelet

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző
szervek

A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. – MVH
április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 3.
cikk (1), (2) bekezdés b) pontja, 4. cikk (1),
(2) és (4) bekezdései, 5. cikk a), b) és d)
pontja
A szennyvíziszap mezőgazdasági
– a Nemzeti Élelmiszerláncfelhasználása során a környezet, és különösen biztonsági Hivatal és a megyei
a talaj védelméről szóló, 1986. június 12-i
kormányhivatal növény- és
86/278/EGK tanácsi irányelv 3. cikke
talajvédelmi igazgatósága
A vizek mezőgazdasági eredetű
– a Nemzeti Élelmiszerláncnitrátszennyezésével szembeni védelméről
biztonsági Hivatal és a megyei
szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK
kormányhivatal növény- és
tanácsi irányelv 4. és 5. cikke
talajvédelmi igazgatósága
A természetes élőhelyek, valamint a vadon
– MVH
élő állatok és növények védelméről szóló,
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv
6. cikke és 13. cikk (1) bekezdés a) pontja
A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról – a Nemzeti Élelmiszerláncszóló, 2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi biztonsági Hivatal és a megyei
irányelv 3., 4. és 5. cikke
kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi
igazgatósága, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal (a továbbiakban:
járási állategészségügyi hivatal),
valamint az agrárkamarai KM
ellenőr
A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási – a Nemzeti Élelmiszerláncrendszerének létrehozásáról, továbbá a
biztonsági Hivatal és a megyei
marhahús és marhahústermékek címkézéséről, kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július igazgatósága, járási állat17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és
egészségügyi hivatal, valamint az
tanácsi rendelet 4. és 7. cikke
agrárkamarai KM ellenőr
A juh- és kecskefélék azonosítási és
– a Nemzeti Élelmiszerláncnyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
biztonsági Hivatal és a megyei
valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi
92/102/EGK és 64/432/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2003. december 17-i
igazgatósága, a járási állat21/2004/EK tanácsi rendelet 3., 4. és 5. cikke egészségügyi hivatal, valamint az
agrárkamarai KM ellenőr
”
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2. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek
A

B

C

D

1.

I. HIGANYTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

2.

a) Egy végükön fejelt (kompakt) fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége
(égőnként):
P
Teljesítmény
W

3.
Típus
4.

Általános világítási célra szolgáló
fénycső

5.

Maximális
megengedett
koncentráció
5 mg

P < 30 W

30 W ≤ P < 50 W

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. december 31-ig

2,5 mg

2013. január 1-jétől

5 mg
3,5 mg

6.

A mentesség határideje

2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől

50 W ≤ P < 150 W

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

150 W ≤ P

15 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

Általános világítási célra szolgáló, kör
alakú vagy szögletes strukturális
formájú, legfeljebb 17 mm
csőátmérőjű fénycső

-

nincs
korlátozás

9.

Különleges rendeltetésű fénycső

10

Általános világítási célra szolgáló,
legalább 20 000 óra élettartamú
fénycső

7.
8.

11.

15.
16.
17.

	
  

	
  

2012. január 1-jétől

-

5 mg

mentesség ideje nincs korlátozva

P < 30 W

3,5 mg

Ø
Csőátmérő
mm

Típus

14.

7 mg

2017. december 31-ig

b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

12.

13.

2011. december 31-ig

Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral, 9 mm alatti
csőátmérővel (pl. T2)
Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T5)
Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T8)
Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T12)
Hosszú (legalább 25 000 óra)
élettartamú fénycső háromsávos
fényporral

Ø < 9 mm
9 mm < Ø ≤ 17 mm
17 mm < Ø ≤ 28 mm

Maximális
megengedett
koncentráció
5 mg

2011. december 31-ig

4 mg

2012. január 1-jétől

5 mg

2011. december 31-ig

3 mg

2012. január 1-jétől

5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg
5 mg

28 mm < Ø
-

	
  

	
  

A mentesség határideje

3,5 mg

2012. január 1-jétől
2012. december 31-ig
2013. január 1-jétől

8 mg

2011. december 31-ig

5 mg

2012. január 1-jétől
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c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):

19.
Típus

Ø
Csőátmérő
mm

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

20.

Egyenes halofoszfát fénycsövek (pl.
T10 és T12)

28 mm < Ø

10 mg

2012. április 13-ig

21.

Nem egyenes halofoszfát fénycsövek

Bármely Ø

15 mg

2016. április 13-ig

22.

Nem egyenes fénycsövek háromsávos
fényporral, 17 mm feletti
csőátmérővel (pl. T9)
Egyéb általános világítási célra
szolgáló vagy különleges rendeltetésű
lámpák (pl. indukciós lámpák)

23.

24.

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
15 mg

2012. január 1-jétől

nincs korlátozás 2011. december 31-ig

-

15 mg

2012. január 1-jétől

d)
Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és
EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):

25.

26.

17 mm < Ø

Típus
Rövid

L
Lámpahossz
mm
L ≤ 500 mm
500 mm < L
L ≤ 1 500 mm

Maximális
megengedett
koncentráció

A mentesség határideje

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. január 1-jétől

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

27.

Közepes hosszúságú

28.

Hosszú

29.

Egyéb kisnyomású kisülőlámpák

30.

e)
Általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási mutatójú (Ra > 60), nagynyomású
nátrium(gőz)lámpákban használt higany, amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

L > 1 500 mm

31.
Típus

P
Teljesítmény
W

33.

155 W < P ≤ 405 W
P > 405 W

Maximális
megengedett
koncentráció
nincs korlátozás
30 mg
nincs korlátozás
40 mg
nincs korlátozás
40 mg

2012. január 1-jétől
2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől
2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől

A mentesség határideje
2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől
2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől
2011. december 31-ig
2012. január 1-jétől

f) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany,
amelynek megengedett mennyisége (égőnként):

36.

P ≤ 155 W

37.

155 W < P ≤ 405 W

	
  

13 mg
15 mg

32.

35.

nincs korlátozás
nincs korlátozás

-

P ≤ 155 W

34.

5 mg

	
  

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
25 mg

2012. január 1-jétől

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
30 mg

2012. január 1-jétől
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P > 405 W

38.

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
40 mg

2012. január 1-jétől

39.

Nagynyomású
higany(gőz)lámpákban (HPMV)
használt higany

-

nincs korlátozás 2015. április 13-ig

40.

Fémhalogén (MH) lámpákban
használt higany

-

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

41.

Az e mellékletben külön nem
említett, különleges rendeltetésű
egyéb kisülőlámpákban használt
higany

-

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

42.

II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
Maximális
megengedett
koncentráció
tömegszázalék

43.
Típus

A mentesség határideje

44.

Katódsugárcsövek üvegében használt ólom

45.

Fénycsövek üvegében használt ólom

≤ 0,2 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

46.

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve
galvanizált acélban

≤ 0,35 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

47.

Ólom az alumínium ötvözőelemeként

≤ 0,4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

48.

Rézötvözet

≤ 4 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

49.

Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz
olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85
tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)

mentesség ideje nincs korlátozva

50.

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és
elrendezési rendszerekben, a hálózati infrastruktúra
kapcsoló, jelző és adatátviteli berendezéseiben és a
távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt
forrasztóanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben
vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például
piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos
kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix
anyagokban tartalmaznak ólmot

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

52.

125 V AC vagy 250 V DC vagy ennél magasabb névleges
feszültségű kondenzátorokban használt dielektromos
kerámiában lévő ólom

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

53.

125 V AC vagy 250 V DC alatti névleges feszültségű
kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő
ólom

2013. január 1-jéig, ezt követően a
nincs korlátozás 2013. január 1. előtt forgalomba
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható

54.

Ólom a fűtő, szellőztető, légkondicionáló és hűtő
alkalmazásokban használt, hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben

nincs korlátozás

55.

Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező
kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát alapú
dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom

nincs korlátozás

56.

C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt
ólom

nincs korlátozás a 2010. szeptember 24. előtt
forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható

51.

	
  

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

	
  

mentesség ideje nincs korlátozva

mentesség ideje nincs korlátozva
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57.

Nem C-press rugalmas tűs csatlakozórendszerekben használt nincs korlátozás 2013. január 1-jéig, ezt követően a
2013. január 1. előtt forgalomba
ólom
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható

58.

A hővezető modulok tömítőgyűrűjén bevonóanyagként
használt ólom

59.

Optikai alkalmazásokban használt fehér üvegekben lévő
ólom

60.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára
használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva
ólom

61.

Kettőnél több elemből álló, a mikroprocesszor kivezetései és
tokja között kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévő
nincs korlátozás
ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 tömegszázalék között
van

62.

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és nincs korlátozás
hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot
mentesség ideje nincs korlátozva
lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag

63.

Az olyan vonalizzókban található ólom, amelyek csöve
szilikát bevonatú

64.

Ólom-halogenid a nagynyomású kisülő lámpák (HID)
sugárzó anyagaként professzionális reprográfiai
alkalmazásokra

65.

Ólom a szoláriumcsövek fényporában, mint például a BSP
(BaSi2O5 :Pb) fényporokban, aktivátorként

66.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát
üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt
nyomdafestékekben

67.

Ólom a csatlakozók kivételével a 0,65 mm vagy kisebb
osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek
felületén

68.

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba
történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő
ólom

nincs korlátozás

69.

Ólom-oxid a felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben
(SED) használt szerkezeti elemekben, a lezáró frittben és a
frittgyűrűben

nincs korlátozás

70.

A kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória)
meghatározott, kristályüvegben található ólom

71.

72.

	
  

nincs korlátozás a 2010. szeptember 24. előtt
forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható
nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

nincs korlátozás

a 2011. január 1. előtt forgalomba
hozott elektronikus és elektromos
berendezések pótalkatrészeiben
használható

2013. szeptember 1-jéig

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

A 100 dB (A) és annál nagyobb hangnyomású, nagy
teljesítményű hangszórókban használt transzduktorokban,
közvetlenül a tekercsen található áramvezető anyagok
elektromos, illetve mechanikus forrasztóanyagaként
használt, kadmium alapú ötvözetek
A higanymentes lapos fluoreszkáló lámpák
forrasztóanyagában lévő ólom (pl. amelyek
folyadékkristályos kijelzőkben, illetve dísz- vagy ipari
világításként vannak alkalmazva)

≤ 1 m/m %

mentesség ideje nincs korlátozva

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva
a 2010. szeptember 24. előtt
nincs korlátozás forgalomba hozott elektronikus és
elektromos berendezések
pótalkatrészeiben használható
mentesség ideje nincs korlátozva

mentesség ideje nincs korlátozva

mentesség ideje nincs korlátozva
nincs korlátozás
mentesség ideje nincs korlátozva
nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva
nincs korlátozás
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73.

Az argon- és kripton-lézercsövek ablak szerelvényeiben
használatos lezáró frittben lévő ólom-oxid

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

74.

A transzformátorokban alkalmazott, 100 µm-es vagy annál
kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához
használt forrasztóanyagban lévő ólom

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

75.

A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben
lévő ólom

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

76.

A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett
nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

77.

III. Kadmium és kadmiumvegyülettartalomra vonatkozó mentességek

78.

Egyszerhasználatos, szemcsés töltetű hőkioldókban lévő
kadmium és vegyületei

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

79.

A villamos érintkezőkben lévő kadmium és vegyületei

nincs korlátozás mentesség ideje nincs korlátozva

80.

Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon
használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmiumoxid

nincs korlátozás

81.

A szilárdtest-világítási vagy -kijelző rendszerekben használt
színátalakító LED-ekben lévő kadmium

a fénykibocsátó
terület egy
négyzetmilliméterére 2014. július 1-jéig
eső
kadmiummenynyiség < 10 µg

82.

A professzionális audioberendezésekben használt analóg
optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium

83.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények céljára
mentesség ideje nincs korlátozva
használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmium és nincs korlátozás
ólom

84.

Ólom és kadmium a zománc üvegre, például boroszilikát
üvegre vagy nátronüvegre való felviteléhez használt
nyomdafestékekben

85.

IV. Krómtartalomra vonatkozó mentességek

86.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében
korróziógátló szerként a hűtőközegben

	
  

2013. december 31-ig

mentesség ideje nincs korlátozva
nincs korlátozás

≤ 0,75 m/m %
hat vegyértékű
króm

	
  

	
  

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs korlátozva

mentesség ideje nincs korlátozva
”
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3. melléklet a 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök
és a felügyeleti és vezérlő eszközök vonatkozásában
I. Ionizáló sugárzást felhasználó vagy észlelő berendezések
1.
Ionizáló sugárzást észlelő berendezésekben lévő ólom, kadmium és higany
2.
Röntgencsövek ólomcsapágyai
3.
Elektromágneses sugárzás erősítésére szolgáló eszközökben – mikrocsatornás lemezekben és kapilláris
lemezeken – lévő ólom
4.
Röntgencsövek és képerősítők üvegfrittjében lévő ólom, valamint a gázlézer összeállításához és
az elektromágneses sugárzást elektronokká átalakító vákuumcsövekhez való üvegfritt kötőanyagokban lévő
ólom
5.
Ionizáló sugárzás elleni védőeszközökben lévő ólom
6.
Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom
7.
Röntgensugár-diffrakcióhoz való ólom-sztearát kristály
8.
Hordozható röntgenfluoreszcenciás spektrométerek sugárforrásául szolgáló kadmium-izotóp
II. Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és elektródok
9.
Ionszelektív elektródokban lévő ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üvegében lévőt is
10.
Elektrokémiás oxigénérzékelők ólomanódja
11.
Infravörösfény-detektorokban lévő ólom, kadmium és higany
12.
Referenciaelektródokban – alacsony kloridtartalmú higany-klorid, valamint higany-szulfát és higany-oxid
elektródokban – lévő higany
III. Egyéb
13.
Hélium-kadmium lézerekben lévő kadmium
14.
Atomadszorpciós spektroszkópiás lámpákban lévő ólom és kadmium
15.
Mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben szupravezetőként és hővezetőként használt
fémötvözetekben lévő ólom
16.
MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fouriertranszformációs
tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és
kadmium – a mentesség 2021. június 30-án lejár
17.
Ellensúlyokban lévő ólom
18.
Ultrahangos jelátalakítókhoz való egykristályos piezoelektromos anyagokban lévő ólom
19.
Ultrahangos jelátalakítókhoz való forraszanyagban lévő ólom
20.
Igen nagyfokú pontossággal rendelkező kapacitás- és veszteségmérő hidakban lévő higany, valamint
felügyeleti és vezérlő eszközök nagyfrekvenciás RF kapcsolóiban és reléiben lévő higany, kapcsolónként,
illetve relénként legfeljebb 20 mg mennyiségben
21.
Hordozható sürgősségi defibrillátorokhoz való forraszanyagban lévő ólom
22.
A 8–14 μm-es tartományban működő, nagy teljesítményű infravörös képalkotó modulok forraszanyagaiban
lévő ólom
23.
„Folyadékkristály szilíciumon” (LCoS) technológiájú kijelzőkben lévő ólom
24.
Röntgensugárzás mérésére szolgáló szűrőkben lévő kadmium
25.
Ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként
használt ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
26.
Röntgen-képerősítők fénypor bevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig; az uniós piacon
2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek fénypor bevonatában lévő
kadmium
27.
CT- és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fej-keretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás
berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok – a mentesség
2021. június 30-án lejár
28.
Röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom –
a mentesség 2019. december 31-én lejár
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29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
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Nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában,
nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard
működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő
forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án lejár
Standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, nemmágneses
csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom – a mentesség 2021. június 30-án
lejár
Ólom, amely olyan
31.1.
forraszanyagokban,
31.2.
villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok védőbevonatában,
31.3.
villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban használatos,
amelyeket
a)
a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát
körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra
tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig
b)
a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirányellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben
alkalmaznak – a mentesség 2020. június 30-án lejár
Digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való
szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség 2017. december 31-én lejár
Kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű
ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti
és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom –
a mentesség 2021. június 30-án lejár
A röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához használt alkáliadagolókban 2019. december 31-ig, és
az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott
hat vegyértékű króm
A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak
és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom –
a mentesség 2019. december 31-én lejár
Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1994. június 14-i 93/42 EGK tanácsi irányelv alapján a IIa. és IIb. osztályba
tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt
beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom – a mentesség a IIa.
osztály esetében 2016. június 30-án, a IIb. osztály esetében 2020. december 31-én lejár
A 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó,
2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben
az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint
az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm –
a mentesség 2021. július 21-én lejár
BSP (BaSi2O5:Pb) fényporokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő
lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom – a mentesség 2021. június 22-én
lejár”
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A Kormány 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelete
a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. és 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos
díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013.
(VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
1. útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,
2. Útdíj Hitelprogram: az Údt.-ben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített eljárással
és kamattámogatással igénybe vehető, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KAVOSZ VF)
közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,
3. refinanszírozási célú hitelszerződés: a KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, az Útdíj Hitelprogram
finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,
4. hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött hitelvagy kölcsönszerződés,
5. köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti fogalom,
6. Általános Szerződési Feltételek: az Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a KAVOSZ VF honlapján
közzétett dokumentum.”
2. §		
A Rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési
kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:
a) kizárólag az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti célra,
b) üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,
c) egy éves – legfeljebb két alkalommal új hitelszerződés megkötésével –, vagy a hitelszerződés módosításával
legfeljebb kétszer, további egy-egy évre, összesen legfeljebb három éves futamidőre meghosszabbítható,
d) a 11. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi budapesti bankközi forint
hitelkamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,5% ügyleti kamatmértékkel,
e) legkésőbb 2015. július 1-ig, illetve a refinanszírozási célú hitelszerződés 8. § (1) bekezdés szerinti
meghosszabbítása esetén legkésőbb 2017. július 1-ig, és
f ) köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy
a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló kis- és középvállalkozás
adóssal
jön létre.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti új hitelszerződés megkötésével történő meghosszabbítás esetén az új
hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.
(3) Az Údt. 8/B. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) Az e § szerinti hitelfelhasználás keretében a kis- és középvállalkozás a KAVOSZ VF által szolgáltatott hitel
biztosítékaként a folyósított kölcsönt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 20%-ának és a szerződött hitelösszegnek
a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának – a hitelszerződés aláírásának hónapját megelőző
naptári hónap utolsó munkanapja szerinti egyhavi BUBOR érték figyelembe vételével számított – együttes
összegével megegyező mértékben – óvadék alapítás céljára használhatja fel.”
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3. §		
A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés
alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a kölcsönt az adós kis- és középvállalkozás
– a KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére – még nem fizette teljesen vissza, a KAVOSZ VF a hitelszerződés
lejáratát, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítás esetén a módosított hitelszerződés lejáratát, – amennyiben
az korábbi – annak felmondását, valamint jogszabály alapján az esedékesség napját követő 180 naptári napon
belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti igénylőlapon jelzett
adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907003 számú „NAV Állami kezesség beváltás”
folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.”
4. §		
A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás legkésőbb
a hitelszerződés megkötésekor, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosításakor egy összegben fizeti
meg az adott évre vonatkozó kezességvállalási díjat a KAVOSZ VF részére, amelyet a KAVOSZ VF legkésőbb
a hitelszerződés megkötését vagy módosítását követő hónap 5. napjáig befizet a kincstárnál vezetett 1003200001034004 számú „Kincstár Különleges bevételek” számlára. A tárgyhónapban megkötött vagy módosított
hitelszerződések készfizető kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra.”
5. §		
A Rendelet 8. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Údt. 8/A. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési
kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF és a számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti
olyan refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, legfeljebb 2019. december 31-ig meghosszabbítható
futamidőre jön létre.”
6. §		
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az Útdíj Hitelprogramra nem kell alkalmazni az Ávr. 70. §-át, 71. §-át, 73. §-át, 77–78/A. §-át, 79. §-át és 80. §-át.”
7. §		
A Rendelet 5. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Mód. R.) megállapított 13. §-t a 2014. január 1-jét követően indult és a Mód. R. hatálybalépésekor folyamatban lévő
szerződéskötési eljárásokra is alkalmazni kell.”
8. §		
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.”
9. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §		
A Rendelet
1.
5. § (4) bekezdésében az „a Kvtv. 44/C. §-ában” szövegrész helyébe az „az Údt. 8/B. §-ában”,
2.
6. § (1) bekezdésében az „A Széchenyi Útdíj Hitelprogramban” szövegrész helyébe az „Az Útdíj
Hitelprogramban”,
3.
7. §-ában az „a Széchenyi Útdíj Hitelprogram” szövegrész helyébe az „az Útdíj Hitelprogram”,
4.
10. § (3) bekezdésében az „a Kvtv. 44/B. §-ában” szövegrész helyébe az „az Údt. 8/A. §-ában”,
5.
3. alcímének címében, 4. alcímének címében, 14. § (1) bekezdésében az „A Széchenyi Útdíj Hitelprogram”
szövegrész helyébe az „Az Útdíj Hitelprogram”,
6.
11. § (1) bekezdésében az „a Széchenyi Útdíj Hitelprogramhoz” szövegrész helyébe az „az Útdíj
Hitelprogramhoz”,
7.
11. § (3) bekezdésében a „Széchenyi Útdíj Hitelprogram” szövegrész helyébe az „Útdíj Hitelprogram”
szöveg lép.
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11. §		
Hatályát veszti a Rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése.
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

13. §		
Ez a rendelet
a)
a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet,
b)
2014. július 1-től az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. melléklet IV. Mellékletek pont 8. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:]
„a) a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása vagy
a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést igazoló (az adóhatóság honlapjáról nyomtatott)
dokumentum”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelete
a várandósgondozásról
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A várandósgondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és
egészségesen történő megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése,
illetve megfelelő időben történő felismerése, valamint a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra és
a csecsemőgondozásra való felkészítés.
(2) A várandósgondozás akkor kezdődik, amikor a szülész-nőgyógyász szakorvos a méhen belüli várandósságot
megállapítja, a rizikó-besorolást elvégzi és erről a várandós részére igazolást ad.
(3) Alacsony rizikójú a várandósság akkor, ha a várandós családi, egyéni, fertilitási és – nem első várandósság esetén –
előző várandósságra vonatkozó anamnézisében nincs olyan tényező, amely szakorvosi megítélés szerint az anya
vagy a magzat egészségét hátrányosan befolyásolhatja.
(4) A várandósgondozás a szülés megindulásáig vagy a várandósság megszakadásáig tart.

2. §

(1) A várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely
a)
a védőnő,
b)
a háziorvos,
c)
a szülész-nőgyógyász szakorvos,
d)
a várandós választása esetén a szülésznő, valamint
e)
a várandós
együttműködésén alapul.
(2) A várandósgondozást a szülész-nőgyógyász szakorvos által megállapított
a)
alacsony rizikójú várandósság esetén a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy szülésznő,
b)
magas rizikójú várandósság esetén kizárólag a szülész-nőgyógyász szakorvos
végzi a szakellátás keretében.

2. A szülésznő közreműködése
3. §

(1) Szülésznő kizárólag szülész-nőgyógyász szakorvos által megállapított alacsony rizikójú várandósság esetén,
a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén végezhet várandósgondozást:
a)
Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett, vagy külföldön szerzett és
Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint honosított vagy
elismert, felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szerzett szülésznő szakképesítéssel
vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítéssel rendelkezik,
b)
egészségügyi szolgáltatónál szülésznőként foglalkoztatott vagy rendelkezik a szülésznői tevékenység
végzésére jogosító, érvényes működési engedéllyel és felelősségbiztosítással és
c)
a várandós a gondozásához a szülésznői gondozást választja.
(2) A szülésznő az (1) bekezdés szerinti feltételekkel végzett várandósgondozás során a 2. melléklet 2. pontjában foglalt
vizsgálatokat végezheti a vonatkozó szakmai irányelvnek megfelelően.
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3. Felelős személy
4. §

(1) Az a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy szülésznő, aki az 1. § (2) bekezdésében előírt besorolást követően
a várandós gondozását a szakellátás keretében végzi, felelős személynek minősül.
(2) A felelős személy a várandós anya 1. melléklet szerinti gondozási könyvében (a továbbiakban: várandósgondozási
könyv) az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában szereplő adatokat feltünteti és aláírásával ellátja.
(3) Ha a felelős személy személyében változás áll be, az új felelős személy ezt a tényt a várandósgondozási könyvben
rögzíti és a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.
(4) A felelős személy a várandósgondozás során a szakterülete alapján e rendelet szerint elvégzendő feladatokon kívül
a következő tevékenységeket végzi:
a)
figyelemmel kíséri, hogy
aa)
részesül-e a várandós védőnői gondozásban,
ab)
a várandós számára kötelező szűrővizsgálatokat elvégezték-e, és
ac)
az elvégzett vizsgálatokat a várandósgondozási könyvben dokumentálták-e;
b)
szükség szerint konzultál a várandósgondozásban közreműködő, a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti
szakemberekkel;
c)
a várandóst szükség szerint további szakellátásra irányítja, és
d)
intézkedéseiről dokumentáltan tájékoztatja az 5. § (1) bekezdése szerinti védőnőt.

4. A várandósgondozás folyamata
5. §

(1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően a várandóst a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint
területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek keretében:
a)
kiállítja és kiadja a várandósgondozási könyvet,
b)
nyilvántartásba veszi a várandóst a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ter.véd.r.) 7. számú melléklete szerinti Várandós nyilvántartó és Várandós anya törzslapja
dokumentumok vezetésével,
c)
elvégzi a 2. melléklet 1. pontja alapján a szükséges vizsgálatokat és azokat a várandósgondozási könyvben
dokumentálja,
d)
tájékoztatást nyújt a várandós részére a várandósgondozás folyamatáról, a kötelező és a szakmai irányelvben
foglalt választható vizsgálatokról, az őt a várandóssága okán megillető szociális kedvezményekről,
a kedvezményeket biztosító intézményekről, szervezetekről, szükség szerint a munkavédelemről szóló
törvény várandósokra vonatkozó előírásairól,
e)
tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges életmódról, különös tekintettel
a dohányzás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményeiről,
f)
szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer fogyasztásról történő
leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális intervenció szakmai irányelvben foglalt
módszerét, valamint
g)
tájékozódik a várandós szociális, családi és munkakörülményeiről.
(2) A védőnő a várandósgondozási könyvben és az általa vezetett dokumentumokban rögzíti, hogy az (1) bekezdés
d) pontjában előírt, kötelező és választható vizsgálatokról szóló tájékoztatást a várandósnak megadta. A várandós
aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

6. §		
A háziorvos a gondozásba vételt követően
a)
kiemelt figyelmet fordít a várandós anamnézisére, ami alapján a feladatkörébe tartozó, indokolt vizsgálatokat
elvégzi,
b)
a várandósgondozási könyvben kitölti a vonatkozó szakmai irányelvben foglaltak szerint a rizikó
megítéléséhez szükséges, rá vonatkozó részt,
c)
szükség esetén a várandóst a rizikó-besorolás felülvizsgálatának javaslatával a szülész-nőgyógyász
szakorvoshoz irányítja és a javaslatot a várandósgondozási könyvben rögzíti,
d)
az 1. melléklet 2. pontjában szereplő, a várandósgondozási könyv részét képező beutaló kitöltésével
a várandóst az ott meghatározott vizsgálatokra beutalja,
e)
a várandóst az egészségi állapotának megfelelően további szakorvosi vizsgálatokra utalja, és
f)
az általa végzett vizsgálatok eredményeit és az elrendelt vizsgálatokat rögzíti a várandósgondozási könyvben.
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7. §

(1) A szülész-nőgyógyász szakorvos a várandósgondozási könyvben rögzíti
a)
azt a tényt, hogy a várandós a 6. § c) pontja szerinti rizikó-besoroláson részt vett, és
b)
az a) pont szerinti felülvizsgálat eredményét.
(2) Ha a háziorvos a 6. § c) pontja szerinti rizikó-besorolás felülvizsgálatot javasolja, szülésznő csak akkor végezheti
a várandós gondozását, ha a várandósgondozási könyv adataiból megállapítható, hogy a várandós a javasolt
felülvizsgálaton részt vett és a felülvizsgálat alkalmával a szülész-nőgyógyász szakorvos a várandósságát alacsony
rizikócsoportba sorolta be.
(3) Ha a várandóst már választott szülésznő gondozza és a szülész-nőgyógyász szakorvos a 6. § c) pontja szerinti
rizikó-besorolás felülvizsgálat során az addig alacsony rizikójú várandósságot magas rizikócsoportba sorolja be,
a szülész-nőgyógyász szakorvos
a)
erről a tényről a szülésznő felelős személyt haladéktalanul tájékoztatja,
b)
közli a várandóssal, hogy a várandósság magas rizikócsoportba történő besorolása miatt a várandóst
szülésznő nem gondozhatja, és
c)
javasolja a várandósnak, hogy haladéktalanul forduljon szülész-nőgyógyász szakorvoshoz, aki
a továbbiakban a gondozását végzi.

8. §

(1) A várandósgondozás során a várandós jogosult arra, hogy
a)
a háziorvos legalább egy alkalommal,
b)
a védőnő az 5. § (1) bekezdésében foglalt gondozásba vételen kívül trimeszterenként legalább egy
alkalommal, és
c)
a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a szülésznő trimeszterenként legalább egy alkalommal
gondozásban részesítse.
(2) Ha a várandós állapota alapján szakmailag indokolt, a várandóst az (1) bekezdésben foglalt előírásnál nagyobb
gyakorisággal kell gondozásban részesíteni.

5. A várandósgondozásban közreműködők további feladatai
9. §

(1) A védőnő a várandósgondozás keretében az 5. §-ban foglaltakon kívül:
a)
vezeti a várandósok nyilvántartását, egészségügyi dokumentációját és gondozási tervet készít,
b)
a Ter.véd.r. szerint családlátogatást végez,
c)
saját megállapításait rögzíti a várandósgondozási könyv megfelelő rovataiban,
d)
szükség esetén járóbeteg-szakellátás vagy fekvőbeteg-szakellátás igénybevételét kezdeményezi,
e)
igény és lehetőség szerint szervezi a várandós szülésre felkészítő tanfolyamon való részvételét és szülésre
felkészítő tanfolyamot tart,
f)
kiemelt figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására és tájékoztatja a várandóst arról, hogy ha a szoptatással
kapcsolatban nehézségek lépnének fel, kitől kaphat segítséget,
g)
felkészíti a várandóst a szülésre, az újszülött fogadására,
h)
felhívja a várandós figyelmét az újszülött kori kötelező szűrővizsgálatokra és a szülők ezzel kapcsolatos
felelősségére, valamint
i)
kiadja az anyasági támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást.
(2) A védőnő a gondozás során tudomására jutott mindazon körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, amelyek
befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.

10. §		
A felelős személy a 4. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakon kívül:
a)
tájékoztatja a várandóst a szakmai irányelvben szereplő egyéb, térítés ellenében igénybe vehető vizsgálatok
lehetőségéről,
b)
a várandósgondozási könyvben rögzíti, hogy az a) pont szerinti tájékoztatást megadta, a várandós pedig
aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta,
c)
elvégzi a szükséges vizsgálatokat és azok eredményét a várandósgondozási könyvben dokumentálja,
d)
kiemelt figyelmet fordít a várandós folsav- és D-vitamin bevitelére, valamint tájékoztatja a várandóst a folsav
hiányának a magzatra gyakorolt káros hatásairól,
e)
tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges életmódról, különös tekintettel
a dohányzás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményeire,
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f)
g)

szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer fogyasztásról történő
leszokást támogató programokról, valamint
felkészíti a várandóst a szülésre, az újszülött fogadására.

6. Magas rizikójú várandósság
11. §

(1) A várandósgondozásban közreműködő valamennyi szakember kiemelt figyelmet fordít a magas rizikójú, illetve
szövődményes esetek szűrésére és gondozására.
(2) Ha a szülésznő által végzett várandósgondozás során, annak bármely szakaszában a várandósság magas
rizikójának gyanúja merül fel, a szülésznő a várandóst haladéktalanul szülész-nőgyógyász szakorvoshoz irányítja.
Ha a várandósság magas rizikója megállapítást nyer, a várandósgondozást szülész-nőgyógyász szakorvosnak kell
átvennie.
(3) Ha a várandósság során a felmerült rizikó megszűnik, az alacsony rizikó megállapítását követően a várandós
gondozását a szülésznő is folytathatja.
(4) Ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint a magas rizikó megállapítását követően a várandós gondozását szülésznőgyógyász szakorvos veszi át, a szülésznő közreműködőként továbbra is végezheti a 10. § g) pontjában
meghatározott feladatokat.

7. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
13. §		
Az e rendeletben foglaltakat azon várandósok esetében kell alkalmazni, akik számára az 1. § (2) bekezdése szerinti
igazolást e rendelet hatálybalépését követően adták ki.
14. §		
Hatályát veszti a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelethez
A várandós anya gondozási könyve
1. Tartalmi követelmények
1.1. a várandós személyi adatai (név, születési név, lakcím, TAJ, születési idő)
1.2. a várandósgondozást végző felelős személy neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.3. a várandósgondozást végző háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.4. a várandósgondozást végző védőnő neve, elérhetősége
1.5. a várandósgondozásba vétel alapjául szolgáló első szakorvosi lelet
1.6. a szülés várható időpontjának meghatározása
1.7. a szülők vércsoportja és az antitest vizsgálatok eredményei
1.8. előző várandósságok száma, lefolyása, esetleges szövődmények
1.9. anamnézis
1.10. vizsgálati leletek
1.11. a várandósság jellemzői
1.12. szakorvosi minősítés a gondozás szempontjából (rizikó-besorolás)
1.13. háziorvosi minősítés a gondozás szempontjából (rizikó-besorolás)
1.14. várandósgondozási naptár
1.15. a várandósgondozás alatti kötelező szűrővizsgálatok leletei
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1.16. szakellátásba utalás ideje, indoka
1.17. egyéb igazolások, csatolt leletek
2. Kötelező vizsgálatok időrendje a bizonyítottan méhen belüli várandóssággal védőnőnél jelentkező várandósok
számára
2.1. Beutaló gondozó háziorvos neve és pecsétje:
…………………………………………………………………………
P. H.
2.2. Vizsgálatok
A
1.

2.

1. A várandósság első harmadában végzendő vizsgálatok

3.

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek,
fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám)

4.

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, urobilinogen,
üledék)

5.

HBsAg szűrés

6.

szifilisz szűrés

7.

vércsoport meghatározás és vörösvértest
ellenanyagszűrés

8.

ultrahang szűrővizsgálat

9.

genetikai tanácsadás (fogamzáskor betöltött
37. életévtől kezdve)

10.

fogorvosi vizsgálat

11.

háziorvosi (belgyógyászati, EKG) vizsgálat

12.

2. A várandósság második harmadában végzendő vizsgálatok

13.

ultrahang szűrővizsgálat

18–20. héten

14.

terheléses vércukorvizsgálat (éhomi és 75 g
glukózfogyasztás után 120 perccel)

24–28. héten

15.

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek,
fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám) és vörösvértest
ellenanyagszűrés

24–28. héten

16.

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, urobilinogen,
üledék)

24–28. héten

17.

3. A várandósság harmadik harmadában végzendő vizsgálatok

18.

ultrahang szűrővizsgálat

30–32. héten

19.

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek,
fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám) és vörösvértest
ellenanyagszűrés

36–37. héten

20.

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, urobilinogen,
üledék)

36–37. héten

21.

kardiotokográfos szűrővizsgálat

11–13. héten

38. héten
39. héten
40. héten

B

C

Vizsgálat időpontja

Orvos/intézmény

(nap/időszak)

aláírás, időpont, pecsét
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2. melléklet a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelethez
1. A várandósgondozás keretében a védőnők által önállóan, a vonatkozó szakmai irányelv alapján végezhető
vizsgálatok:
1.1. testtömeg és testmagasság mérése
1.2. haskörfogat mérése
1.3. vérnyomás és pulzus mérése
1.4. szájüreg, fogazat megtekintése
1.5. kültakaró vizsgálata
1.6. alsó végtag megfigyelése és vizsgálata
1.7. magzati szívműködés vizsgálata
1.8. a várandósság külső tapintásos vizsgálata
1.9. az emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata
1.10. vizelet vegyi, illetve tesztcsíkos vizsgálata
1.11. vércukorvizsgálat tesztcsíkkal
2. A várandósgondozás keretében a szülésznők által önállóan, a vonatkozó szakmai irányelv alapján végezhető
vizsgálatok:
2.1. belső (hüvelyen keresztül végzett) vizsgálat
2.2. magzati szívműködés vizsgálata és értékelése
2.3. a várandósság külső tapintásos vizsgálata
2.4. az emlők szemrevételezése és tapintásos vizsgálata
2.5. ultrahang vizsgálati leletek értékelése
2.6. vizelet vegyi vagy tesztcsíkos vizsgálata
2.7. vérnyomás és pulzus mérése
2.8. vércukorvizsgálat tesztcsíkkal
2.9. alsó végtag megfigyelése és vizsgálata
2.10. a veszélyeztetett vagy szövődményes várandósság felismerése
2.11. magzati életjelenségek megfigyelése, értékelése
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Az emberi erőforrások minisztere 27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelete
az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével
kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.)
NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi
és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(2) bekezdés a) pontjában és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdés
a) és b) pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés h) pontjában és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével
kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.)
NEFMI rendelet módosítása
1. §		
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos
hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R1.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nemzeti minősítéshez szükséges adatszolgáltatás során a nem állami fenntartású előadó-művészeti
szervezet esetében be kell nyújtani a kijelölt szervnek a benyújtáskor hatályos, az állammal kötött, Emtv. szerinti
közszolgáltatási szerződés másolatát.”
2. §		
Az R1. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója a Tao.-ban meghatározott mértékű, a társaságiadókedvezmény igénybevételére jogosító támogatáshoz kapcsolódóan a támogatott előadó-művészeti szervezetnek
vagy a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) juttatott kiegészítő
támogatásnak (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) az előadó-művészeti szervezet vagy a minisztérium fizetési
számlájára történő átutalásától számított 90 napon belül nyújtja be a Tao. szerinti adókedvezményre jogosító
támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét a kijelölt szervnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a) a támogatási igazolás felhasználásának célját, valamint
b) az előadó-művészeti szervezet támogatójának nevét, székhelyét és adószámát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:
a) a támogatási szerződést – ideértve azt az esetet is, ha a támogatási szerződésben a szerződő felek a kiegészítő
támogatás megfizetéséről is rendelkeznek –,
b) a támogatott által kiállított teljesítési igazolást,
c) a kiegészítő támogatás kedvezményezettje által kiállított teljesítési igazolást, továbbá
d) az arról szóló nyilatkozatot, hogy előzetes vélelem alapján a kérelmező (az adózó) a Tao. szerinti, kizárólag
az alacsonyabb vagy a magasabb adókulccsal is adózó csoportba tartozik, az alapján milyen mértékű kiegészítő
támogatás megfizetésére kötelezett.
(4) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyév január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére
a) a „TESZOR 90.01 Előadó-művészet” alá tartozó tevékenységek és
b) a „TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” közül a bábszínházi előadás általános forgalmi
adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről.
(5) Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai, hangversenyei közül kizárólag az EGT-tagállamokban tartott,
szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni.
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(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell:
a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint
a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát,
b) a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített,
az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető
nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát
előadásonként,
c) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny időpontja
szerinti analitikáját, valamint
d) alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek jegybevételének
az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját.
(7) A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolás tartalmazza:
a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát,
b) az előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét és nyilvántartási számát,
c) azt a tényt, hogy az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatást az előadó-művészeti szervezet
tevékenységéhez juttatta,
d) a támogatás nyújtásának időpontját,
e) az adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás összegét,
f ) a kiegészítő támogatás megfizetésének időpontját, valamint
g) a kiegészítő támogatás összegét.
(8) A kijelölt szerv a támogatási igazolással összefüggésben birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat
a támogatási igazolás kiállításának évét követő 10 évig őrzi meg.
(9) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyar Államkincstárnál
vezetett, 10032000-01220328-50000005 számú, Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára
átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással kell megfizetni. A kiegészítő támogatás
megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy a fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízás
befizető azonosító rovatában az „előadó-művészeti szervezet támogatásához kapcsolódóan fizetett kiegészítő
támogatás” megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint a támogatott szervezet nevét is fel kell tüntetni.”
3. §		
Az R1.
a)
11. § (1), (3) és (4) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében a „minősített” szövegrész helyébe a „nem állami
fenntartású minősített”;
b)
11. § (2) bekezdésében a „Minősített” szövegrész helyébe a „Nem állami fenntartású minősített”
szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti az R1. 21. §-a és 23. §-a.

2. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól
szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása
5. §		
Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló
34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatásban, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett
kiegészítő támogatásban (a továbbiakban: Tao. támogatás) részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás
rendeltetésszerű felhasználásáról a 3. melléklet szerinti beszámoló alapján számol el a kijelölt szervnek. Amennyiben
a Támogatott támogatásban és Tao. támogatásban is részesült, a beszámolót a Fenntartó nyújtja be.”
6. §		
Az R2. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § és az 1. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelethez

Az előadó-művészeti tevékenységre kapott társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító
támogatás, valamint a támogatáshoz kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatás elszámolása
I. Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

I.

Előadó-művészeti
tevékenységhez,
produkció/előadás/
koncert létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó
kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek
között elszámolt
munkabérek, megbízási
díjak

I/2.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek,
megbízási díjak után
fizetendő járulékok

I/3.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, dologi
kiadások között elszámolt
megbízási és vállalkozási
díjak

I/4.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi
gazdasági és műszaki
irányítás) kapcsolódó
kiadások összesen
(1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek
között elszámolt
munkabérek, megbízási
díjak

Tárgyév december 31-ig

Tárgyév december 31-ig ki

felhasznált támogatás

nem fizetett, tárgyévet követő

(ténylegesen kifizetett

év június 30-ig felhasznált

kiadások/költségek)

támogatás

Összesen
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II/2.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek,
megbízási díjak után
fizetendő járulékok

II/3.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, dologi
kiadások között elszámolt
megbízási és vállalkozási
díjak

II/4.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

III.

Kiadások mindösszesen
(I+II)
IV. Bevételek

IV/1.

Az EGT-tagállamokban
a tárgyévet megelőző
évben realizált, általános
forgalmi adóval
csökkentett, tényleges
jegy- és bérletbevétel

IV/2.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatás

IV/3.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére
jogosító támogatáshoz
kapcsolódóan befogadott
kiegészítő támogatás

V/1.

Tárgyévi fenntartói
támogatás

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

V/3.

Tárgyévi, általános forgalmi
adóval csökkentett
tényleges jegy- és
bérletbevétel

V. Tájékoztató adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok
az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt
módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylat másolatainak érvénytelenítése
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(a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt
összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetem/nem szerepeltettem és a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt
az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

..........................................................
Fenntartó

II. Gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

I.

Megnevezés

Előadó-művészeti
tevékenységhez,
produkció/előadás/
koncert létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó
kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között
elszámolt bérköltség és
személyi jellegű egyéb
kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)

I/2.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között
elszámolt bérjárulékok
(munkabérek, megbízási
díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után
fizetendő járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött,
anyagjellegű ráfordítások
között elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb
kiadások

Tárgyév december 31-ig

Tárgyév december 31-ig ki

felhasznált támogatás

nem fizetett, tárgyévet követő

(ténylegesen kifizetett

év június 30-ig felhasznált

kiadások/költségek)

támogatás

Összesen
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II.

Üzemeltetéshez (központi
gazdasági és műszaki
irányítás) kapcsolódó
kiadások összesen
(1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között
elszámolt bérköltség és
személyi jellegű egyéb
kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)

II/2.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között
elszámolt bérjárulékok
(munkabérek, megbízási
díjak, személyi jellegű
egyéb kifizetések után
fizetendő járulékok)

II/3.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó személyes
teljesítéshez kötött,
anyagjellegű ráfordítások
között elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési
tevékenységhez
kapcsolódó egyéb
kiadások

III.

Kiadások mindösszesen
(I+II)
IV. Bevételek

IV/1.

Az EGT-tagállamokban a
tárgyévet megelőző évben
realizált, általános forgalmi
adóval csökkentett,
tényleges jegy- és
bérletbevétel

IV/2.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító
támogatás

4949

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

IV/3.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére
jogosító támogatáshoz
kapcsolódóan befogadott
kiegészítő támogatás

V/1.

Tárgyévi fenntartói
támogatás

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

V/3.

Tárgyévi, általános
forgalmi adóval
csökkentett tényleges
jegy- és bérletbevétel

V. Tájékoztató adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok
az előadó-művészeti szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt
módon történő felhasználását. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylat másolatainak érvénytelenítése
(a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt
összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetem/nem szerepeltettem és a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek
kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt
az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.
..........................................................
Előadó-művészeti szervezet

..................................................................
Fenntartó”

A külügyminiszter 4/2014. (IV. 8.) KüM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet
irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a költségvetési év során
megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”
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(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzatokból az adott fejezeti kezelésű előirányzat központi költségvetésről szóló törvényben
megállapított mértékének legfeljebb 10%-áig fedezhetők a kincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért
felszámított díjak, a magyar külképviseleteken keresztül megvalósított projektek esetén az elszámolásból adódó
árfolyam-különbözet, valamint az előirányzatok működtetésével, kezelésével, felhasználásával kapcsolatos
költségek.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Költségvetési támogatásra vonatkozó bankköltség a támogatásból nem fedezhető.
(4) Természetes személy kedvezményezett részére napidíj, tiszteletdíj nem kifizethető.”

3. §		
Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Saját forrás biztosítása nélkül nyújtható költségvetési támogatás
a) ha a költségvetési támogatás az 500 000 forintot nem haladja meg,
b) határon túli személy részére,
c) humanitárius segítségnyújtási tevékenység esetén,
d) a miniszter egyedi döntése alapján, vagy
e) ha jogszabály lehetővé teszi.”
4. §		
Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Humanitárius segélyezés, illetve a 28. § (1) bekezdése szerinti, a közép-európai regionális együttműködési
szervezetekben betöltött magyar elnökséghez kapcsolódó támogatás esetén a pályázati eljárás a támogató által
közvetlenül megküldött pályázati kiírással (a továbbiakban: meghívásos pályázat) is indulhat.”
5. §		
Az R. 12. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatási döntésről szóló értesítésben a kedvezményezettet
b) megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni, hogy nyújtsa be]
„ba) több részletben történő finanszírozás és támogatási előleg esetén a biztosítékot,”
6. §		
Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A költségvetési támogatás vagy annak valamely részlete folyósítására érvényes és hatályos támogatási
szerződés alapján, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a támogatott tevékenység teljes vagy részleges
megvalósulását követően kerül sor, a beszámoló elfogadása után.
(2) A költségvetési támogatás teljes összege a beszámoló, részbeszámoló elfogadás előtt is folyósítható
a) ötszázezer forintot meg nem haladó összegű támogatás esetén,
b) határon túli személy részére nyújtott támogatás esetén, vagy
c) ha azt e rendelet kifejezetten lehetővé teszi.”
7. §		
Az R. 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elszámolás során kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kiállított számviteli bizonylat fogadható el,
kivéve:)
„a) a támogatási kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenység támogatását,”
8. §		
Az R. 18. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszter írásbeli döntésével a kedvezményezett meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre kizárható az érintett
előirányzatok támogatási rendszeréből, ha)
„h) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával
jogszabályban vagy a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el.”
9. §		
Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. Az Európai Bizottság által működtetett Európai
Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő hozzájárulások fedezetét az erre a célra létrehozott, Európai uniós befizetések
jogcímcsoport előirányzata biztosítja. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt
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a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű, így különösen ICRC, OHCHR, UNHCR, UNODC
önkéntes felajánlásokra is.”
10. §		
Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A 20. § b) pontja szerinti esetben költségvetési támogatás a magyar és külföldi civil szervezetek és határon
túli személyek részére Magyarország külügyi, külpolitikai céljainak megvalósítása érdekében nyújtható, különös
tekintettel Magyarország és a határon túli, illetve a diaszpórában élő magyarság kapcsolatának erősítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél megvalósítását elősegítő projektek, programok végrehajtásához,
rendezvények, konferenciák, képzések szervezéséhez, lebonyolításához, kiadványok megjelentetéséhez és egyéb
felhasználási célon nyújtható költségvetési támogatás, valósítható meg beszerzés, vagy egyéb kifizetés.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célra pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján is,
a támogatási kérelem elbírálásakor már megvalósult vagy folyamatban lévő, de a támogatási kérelem benyújtását
követően megkezdett tevékenységre, projektre is nyújtható költségvetési támogatás.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott célra költségvetési támogatás saját forrás biztosítása nélkül és – ha jogszabály
nem zárja ki – egyösszegű támogatási előleg formájában is nyújtható.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek
közreműködésével is teljesíthetők.”
11. §		
Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése,
beszerzés, közbeszerzés megvalósítása a 2013. és 2014. év során a közép-európai regionális együttműködési
szervezetekben betöltendő magyar elnökségek lebonyolítása érdekében.
(2) Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén nyújtható költségvetési támogatás,
teljesíthető egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés, közbeszerzés:
a) a kiemelt elnökségi rendezvények részbeni vagy teljes finanszírozása ideértve
aa) a minisztérium szervezésében és lebonyolításában megvalósuló rendezvények valamennyi költségelemét,
ab) az elnökségi naptárba beemelt, más által szervezett rendezvény részbeni finanszírozását, amely történhet
a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére előirányzat-átcsoportosítással vagy a fizetési számlájára
történő kifizetéssel, támogatási kérelem alapján megkötött támogatási szerződéssel vagy magyar külképviselet
esetében záradékolás útján,
ac) az elnökségi év kapcsán Magyarországra érkező delegációk fogadásának költségeit és
ad) az elnökségi év kapcsán jelentkező külföldi utazások költségeit;
b) az elnökségi feladatokhoz kötődően Magyarország térségi és tágabb kulturális megjelenésének támogatása
érdekében;
c) más finanszírozási lehetőségek, így különösen a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Közép-Európai Kezdeményezés
együttműködési alapja támogatásának megléte esetén részfinanszírozás, pályázati önrész vállalása céljából;
d) az elnökségi rendezvények során szükség szerint, kölcsönösségi alapon, de különösen a nem az Európai Unió
tagállamaiból érkező résztvevők költségeinek részbeni átvállalására;
e) az összehangolt kommunikációs tevékenység és protokoll feladatok kiadásainak fedezésére;
f ) az elnökségi tevékenységekhez kötődő önkéntes befizetés teljesítésére a Közép-Európai Kezdeményezés
alapjaihoz;
g) az elnökségi évhez kötődő kiemelt és folyamatos reprezentációs kiadások fedezésére;
h) az előirányzat céljával összhangban álló járulékos költségek finanszírozására, különös tekintettel kis értékű
tárgyi eszközök beszerzésére, szolgáltatások, és tanulmányok megrendelésére, szakértői díjak kifizetésére, úti- és
szállásköltségek térítésére, ajándéktárgyak beszerzésére, pályázati- és részvételi díjak befizetésére, kiadványok
megrendelésére és előállítására, kiállítások szervezése és megvalósítása során felmerülő egyéb dologi kiadásokra,
kulturális rendezvények kapcsán felmerülő szolgáltatások megrendelésére, jegyvásárlásra és előadói díjak térítésére,
engedélyezési és nevezési díjak kifizetésére, rendezvényhez kapcsolódó anyagbeszerzésre, járműbérlésre, tolmácsés fordítási költségek kifizetésére, catering- és általános reprezentációs kiadásokra.
(3) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével is teljesíthetők.
(4) Az előirányzatból a támogatás 50%-áig támogatási előleg nyújtható. Ennél magasabb mértékű támogatási
előleg különösen indokolt esetben, a kedvezményezett kérelme alapján a munkabizottság előzetes jóváhagyásával
nyújtható.
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(5) Visszafizetési kötelezettség, elállás, felmondás esetén a már kifizetett támogatási összeg, továbbá a kamat és
a késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik.”
12. §		
Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Az előirányzat célja
a) vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása
a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési politikában (a továbbiakban: NEFE) részt vevő partnerországokban
vagy a NEFE által megcélzott szektorokban a NEFE által meghatározott célokkal összhangban,
b) vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása, vagy egyéb kifizetés teljesítése, beszerzés megvalósítása
a humanitárius segítségnyújtás teljesítése érdekében,
c) a Keleti Partnerség programhoz kapcsolódó magyar fejlesztések megvalósítása.
(2) A Nemzetközi fejlesztési együttműködés, a Humanitárius segélyezés, és a Keleti Partnerség programhoz
kapcsolódó magyar fejlesztések felhasználási célokon az előirányzat a következők bármelyikére felhasználható:
1. termék vagy szolgáltatás közvetlenül a kedvezményezett részére történő beszerzése,
2. a miniszter által vezetett minisztérium által megvalósítandó projektek szakmai hátterének biztosításához külső
szakértők felkérése, számukra utazási költség biztosítása,
3. nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység szakmai tervezése, előkészítése; folyamatban lévő és
megvalósult projektek, programok nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése,
4. valamely magyar külképviselet által végrehajtott nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási
projektek támogatása,
5. nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási fórumokon, rendezvényeken történő
részvétel,
6. valamely nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenység népszerűsítése,
kiadványokon, egyéb prezentációs eszközökön keresztül történő bemutatása,
7. magyarországi székhelyű civil szervezet nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási
projektjeinek költségvetési támogatása,
8. magyarországi székhelyű civil szervezet számára az európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett
pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében nyújtandó költségvetési támogatás,
9. külföldi szervezet nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási projektjeinek költségvetési támogatása,
10. külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv vagy általa fenntartott intézmény költségvetési támogatása,
11. valamely minisztérium által megvalósítandó nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius
segítségnyújtási projekt költségvetési támogatása,
12. hozzájárulás nemzetközi szervezet vagy általa létrehozott alap nemzetközi fejlesztési együttműködési és
humanitárius segítségnyújtási projektjéhez,
13. két- vagy többoldalú nemzetközi donor-együttműködés keretében megvalósítandó nemzetközi fejlesztési
együttműködési projekt támogatása vagy ahhoz történő hozzájárulás,
14. humanitárius segítség nyújtása termék vagy szolgáltatás közvetlen biztosításával közigazgatási szerv által, vagy
civil szervezeten, gazdasági társaságon keresztül,
15. humanitárius segítség nyújtása pénzügyi források biztosításával közvetlenül valamely nemzetközi szervezet
által létrehozott célalapon, a Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalom és annak nemzetközi tagszervezetein vagy
humanitárius tevékenységet folytató magyarországi civil szervezeten keresztül,
16. határon túli személy egészségügyi, oktatási, vagy kulturális körülményeinek javítása,
17. a fejlődő országok klímavédelmi intézkedéseinek támogatásával kapcsolatos fejlesztési projektek tervezése,
előkészítése, megvalósítása, nyomon követése, monitoringja, ellenőrzése,
18. az államháztartás központi alrendszerébe nem tartozó személy non-profit alapon végzett nemzetközi fejlesztési
együttműködési tevékenységének támogatása,
19. az 1–18. pontban foglaltakon kívül egyéb nemzetközi fejlesztési együttműködési célú és humanitárius
segítségnyújtási tevékenység abban az esetben lehetséges, ha az 1–18. pontban felsorolt egyéb támogatási
felhasználási címeken nem teljesíthető.
(3) Az előirányzatból elsősorban pályázattal, de támogatási kérelem alapján is nyújtható költségvetési támogatás.
Az előirányzatból határon túli személy részére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, támogatási kérelem alapján
nyújtható költségvetési támogatás.
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(4) A támogatás legfeljebb 25%-áig támogatási előleg nyújtható. Ennél magasabb mértékű támogatási előleg
kérelem alapján és a támogatási döntés ilyen rendelkezése esetén folyósítható.
(5) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és
kezdeményezésére is teljesíthetők.
(6) A (2) bekezdés 1–18. pontjában foglaltakon kívül egyéb nemzetközi fejlesztési együttműködési célú és
humanitárius segítségnyújtási tevékenység felhasználási cél terhére költségvetési támogatás különösen indokolt
esetben, a kedvezményezett kérelme alapján a támogatási döntés ilyen rendelkezése esetén nyújtható, teljesíthető
egyéb kifizetés, beszerzés, közbeszerzés.
(7) E § alkalmazásában egyéb kifizetés: az előirányzat felhasználási céljával összhangban álló és a (2) bekezdés 12.,
13., 15. vagy 17. pontja szerinti hozzájárulások, befizetések teljesítése.”
13. §		
Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoportból a 29. § (2) bekezdésében meghatározott
felhasználási célok mellett a következő felhasználási célok bármelyikén is nyújtható költségvetési támogatás,
teljesíthető egyéb kifizetés, valósítható meg beszerzés:
a) nemzetközi fejlesztési együttműködési célú tevékenység,
b) nemzetközi fejlesztési együttműködés társadalmi támogatottságát elősegítő tájékoztatási tevékenység.”
14. §		
Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A Humanitárius Segélyezés keretében a 29. § (2) bekezdésében meghatározott felhasználási célok mellett
a következő felhasználási célok bármelyikén is nyújtható költségvetési támogatás, teljesíthető egyéb kifizetés,
valósítható meg beszerzés:
a) humanitárius segítségnyújtási tevékenység,
b) humanitárius segítségnyújtási projekt tervezése, előkészítése, nyomon-követése, monitoringja, ellenőrzése.
(2) Meghívásos pályázat alkalmazása esetén a nyertes pályázóval keretszerződés is köthető.
(3) A pályázathoz csatolandó mellékletek benyújtásának végső határideje – a pályázati kiírásban foglaltak szerint –
legfeljebb a szerződés megkötésének időpontjáig terjedhet.
(4) A jogcímcsoportból költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megvalósult tevékenységre,
projektre vagy programra is adható.
(5) A kedvezményezett számára a támogatási előleget a támogató a teljesítést megelőzően, utólagos elszámolási
kötelezettséggel a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követő tizenöt napon belül átutalja.
A kedvezményezett a beszámolót a támogatott tevékenység megvalósulását követő harminc napon belül nyújtja be.
(6) A jogcímcsoportból lehet finanszírozni a segélyekkel közvetlenül összefüggő költségeket, különösen beszerzés,
csomagolás, szállítás, és szakértő költségét. Az ilyen költség mértéke a katasztrófa színhelyének ismeretében
a támogatási szerződésben meghatározott összeg, de legfeljebb az elnyert költségvetési támogatás 8%-a.”
15. §		
Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A Keleti Partnerség programhoz kapcsolódó magyar fejlesztések megvalósítása keretében vissza nem
térítendő teljes vagy részleges költségvetési támogatás nyújtható vagy egyéb kifizetés teljesíthető, beszerzés
megvalósítása támogatható.
(2) A Keleti Partnerség programot elősegítő közigazgatási szervek, civil szervezetek és külföldi szervezetek részére
költségvetési támogatás megállapodás alapján a 29. § (2) bekezdésében meghatározott felhasználási célok mellett
a következő felhasználási célokon is nyújtható:
a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen Magyarországnak a Keleti Partnerségben résztvevő
országokban történő megismertetése érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs és egyéb fejlesztési
programok szervezése, támogatása;
b) Kárpátalja, és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi,
kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;
c) az Európai Unió tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése;
d) az előirányzat céljával összhangban az Európai Unió és a Keleti Partnerség program tagországaiban működő
külföldi szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek érdekében határon
átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása.
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(3) Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével, illetve
kezdeményezésére is teljesíthetők.
(4) Az előirányzatból költségvetési támogatás a támogatási kérelem benyújtásakor már megvalósult tevékenységre,
saját forrás biztosítása nélkül és – ha jogszabály nem zárja ki – egyösszegű támogatási előleg formájában is
nyújtható.”
16. §		
Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
17. §		
Az R.
a)
3. § (1) bekezdésében a „Kvtv.-ben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló törvényben” szöveg,
b)
26. § (1) bekezdésében a „20. § d) pontja” szövegrész helyébe a „20. § e) pontja” szöveg
lép.
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

4955

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

1. melléklet a 4/2014. (IV. 8.) KüM rendelethez
„2. melléklet a 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségéről
A pályázó
neve vagy elnevezése:
lakcíme vagy székhelye:
képviselőjének neve:
Természetes személy
születési helye, ideje:
Gazdasági társaság
cégjegyzékszáma:
Egyéb szervezet
nyilvántartásba vételi
okirat száma:

adószáma:
nyilvántartásba vevő
szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knytv.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a
pályázóként megjelölt szervezettel az alábbiakra tekintettel fennáll.
1. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban állok ......................................................................... (a szervezet neve és
székhelye), de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
2. Az alábbi közjogi tisztséget betöltő nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok:
□ az Országgyűlés által választott
□ országgyűlési vagy európai
□ köztársasági elnök
vagy a köztársasági elnök által
parlamenti képviselő
kinevezett tisztségviselő
□ polgármester vagy
□ alpolgármester vagy
□ helyi önkormányzati képviselő
főpolgármester
főpolgármester-helyettes
□ helyi önkormányzat
□ központi államigazgatási szerv - a
képviselőKnytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá
testülete bizottságának tagja nem tartozó - vezetője vagy
helyettese
3. Az 1. vagy 2. pont szerinti személy közeli hozzátartozója vagyok, mivel
□ közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak,
□ közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ örökbefogadott
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy
□ testvér
neveltgyermek
nevelőszülő
□ bejegyzett élettárs
4. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban megjelölt
személy tulajdonában áll.
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(a szervezet neve, székhelye)
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Közjogi tisztség megjelölése:
□ az Országgyűlés által választott vagy
□ köztársasági elnök
a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő
□ polgármester vagy
□ alpolgármester vagy főpolgármesterfőpolgármester
helyettes
□ helyi önkormányzat
□ központi államigazgatási szerv - a
képviselő-testülete
Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá
bizottságának tagja
nem tartozó - vezetője vagy helyettese
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy
neveltgyermek
nevelőszülő
□ bejegyzett élettárs

□ országgyűlési vagy európai
parlamenti képviselő
□ helyi önkormányzati
képviselő

□ örökbefogadott
□ testvér

5. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
□ vezető tisztségviselője,
□ az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
□ társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek
közeli hozzátartozója.
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(a szervezet neve, székhelye)
Közjogi tisztség megjelölése:
□ országgyűlési vagy európai
□ az Országgyűlés által választott
□ köztársasági elnök
parlamenti képviselő
vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő
□ polgármester vagy
□ alpolgármester vagy főpolgármester- □ helyi önkormányzati képviselő
főpolgármester
helyettes
□ helyi önkormányzat
□ központi államigazgatási szerv - a
képviselő-testülete
Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja alá
bizottságának tagja
nem tartozó - vezetője vagy helyettese
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy
neveltgyermek
nevelőszülő
□ bejegyzett élettárs

□ örökbefogadott
□ testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

4957

A nemzetgazdasági miniszter 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.
1. §

(1) A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Hatályát veszti az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet
(a továbbiakban: R2.) mellékletében szereplő „Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke”
alcím 2., 5., 7., 12., 13., 16., 17., 20., 22., 24., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 41., 44., 45., 46., 47., 49.,
52. és 53. pontja.
(2) Hatályát veszti az R2.
1.
„2. Szobafestő-mázoló-tapétázó”;
2.
„5. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő”;
3.
„7. Látszerész”;
4.
„12. Cukrász”;
5.
„13. Női szabó (nőiruha-készítő)”;
6.
„16. Esztergályos”;
7.
„17. Háztartásigép szerelő”;
8.
„20. Szerkezetlakatos”;
9.
„22. Fémforgácsoló”;
10.
„24. Ruhaipari”;
11.
„27. Vendéglős-fogadós”;
12.
„28. Pincér”;
13.
„31. Kárpitos”;
14.
„32. Bőrdíszműves”;
15.
„33. Cipész”;
16.
„34. Felvonószerelő”;
17.
„35. Férfiszabó (férfiruha-készítő)”;
18.
„36. Irodatechnikaikészülék-szerelő (irodagép-műszerész)”;
19.
„38. Kőfaragó”;
20.
„39. Műkőkészítő”;
21.
„41. Hegesztő”;
22.
„44. Építőanyag-ipari”;
23.
„45. Cipőipari”;
24.
„46. Ipari elektronikai”;
25.
„47. Faipari”;
26.
„49. Elektronikai műszerész”;
27.
„52. Nyomdász (nyomtató)”;
28.
„53. Cserépkályha- és kandallókészítő”
mestervizsga szint és szakmai követelmények alcím.

3. §

(1) Az ortopédiai cipész és az ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 1/1998. (VII. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) mellékletében
foglalt „Jegyzék az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és
vizsgakövetelményeiről” című táblázat helyébe a 3. mellékletben foglalt táblázat lép.
(2) Hatályát veszti az R3. mellékletében foglalt „Ortopédiai cipész mestervizsga követelmények” alcím.
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4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,

		
		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázata a következő 16–37. sorral egészül ki.
„
16.

15.

Bőrdíszműves

17.

16.

Cipőkészítő

18.

17.

Cukrász

19.

18.

Elektromos gép- és készülékszerelő

20.

19.

Elektronikai műszerész

21.

20.

Épület- és szerkezetlakatos

22.

21.

Férfiszabó

23.

22.

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

24.

23.

Gépi forgácsoló

25.

24.

Hegesztő

26.

25.

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő

27.

26.

Ipari gépész

28.

27.

Kályhás

29.

28.

Kárpitos

30.

29.

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

31.

30.

Látszerész és fotócikk kereskedő

32.

31.

Női szabó

33.

32.

Ortopédiai cipész

34.

33.

Pincér

35.

34.

Szerszámkészítő

36.

35.

Vendéglátásszervező-vendéglős

37.

36.

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
„

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez*

* E rendelet 2. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_052_17NGM_2.mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen
közlöny 4959-től 5260-ig oldalait képezik.
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3. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez
„[Jegyzék
az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető
mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről]
A
1.

Szakképesítés azonosító száma

2.

1519 (OSZJ)
33503001 (OKJ)

B
Szakképesítés megnevezése

Ortopédiai műszerész
Ortopédiai műszerész

C
A mestervizsga megnevezése

Ortopédiai
műszerész mester

D
Az illetékes gazdasági kamara

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara
„

A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló
utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. A támogatás feltételei
1. §

(1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
3. melléklet 4. pontja szerinti előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás pályázat útján nyújtható.
(2) A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhető támogatás.
A beruházás kezdetének időpontja az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési
célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti időpont.

2. §		
Nem nyújtható támogatás az olyan települési önkormányzat részére,
a)
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
b)
amelynek az államháztartásról szóló törvény szerinti köztartozása van vagy
c)
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – amely adósságrendezési eljárás alatt áll.
3. §

(1) A támogatás új eszköz beszerzésére akkor nyújtható, ha a folyamatos működés, üzemeltetés csak új eszköz
beszerzésével biztosítható.
(2) Működtetési támogatásként kizárólag a bevétellel nem fedezett, indokolt, különösen a településrészek
összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járás biztosítása érdekében felmerülő működtetési
költségekhez nyújtható támogatás. Működtetési támogatásra az olyan települési önkormányzat nyújthat be
pályázatot, amely a komp-révközlekedéshez szociálpolitikai menetdíj-támogatást vesz igénybe, ha a településen
az átkelés nem ingyenes.
(3) Egy átkeléshez tartozó vízi közlekedésre alkalmas hajó, komp, révcsónak fenntartására, felújítására, egy átkelőhöz
kapcsolódó új eszköz beszerzésére, valamint egy átkelés működtetési támogatására csak egy települési
önkormányzat pályázhat.

5262

4. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

(1) A támogatás mértéke a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 70%-a.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó támogatás mértéke
a fenntartáshoz, felújításhoz vagy új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 80%-a
a)
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott
település és
b)
a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségeket alkotó
település
esetében.
(3) A működtetési támogatás nem haladhatja meg a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek 80%-át.

5. §		
A támogatásból kizárólag a támogatás szerinti célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
A pályázatban foglaltakon felül felmerülő költségeket – a támogató által jóváhagyott szakmai-műszaki tartalom
sérelme nélkül – a települési önkormányzat viseli.
6. §

(1) A támogatás
a)
az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvénnyel vagy
b)
a 360/2012/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban: csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló
bizottsági rendelet) vagy
c)
az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági
rendelet)
összhangban nyújtható.
(2) Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia
kell az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározottakat. A szolgáltató
kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikkével, 6. cikkével és mellékletével.
(3) Nem lehet kedvezményezett
a)
a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján az a vállalkozás, amely
az igényelt támogatást a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel,
b)
a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet
1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel,
c)
az a vállalkozás, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata van érvényben.
(4) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott, a csekély összegű
támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem
vehető igénybe.
(5) A csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról
szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.
(6) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat
szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes
összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső
határt.

7. §

(1) A támogatás feltétele a támogatási szerződés szerinti cél tartós üzemeltetésnek a támogatási szerződés
hatálybalépésétől számított minimum 5 évig történő fenntartása, illetve a 2 millió forintot meghaladó, fenntartásra,
felújításra, új eszköz beszerzéssel összefüggő támogatásból fenntartott, felújított vagy beszerzett új eszköznek
a támogatás folyósításától számított 5 évig történő el nem idegenítése.
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(2) Tartós üzemeltetésnek minősül, ha az átkelés az időszakos leállásoktól – a karbantartási munka idejétől,
a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási körülményektől, valamint a téli időszaktól – eltekintve
rendeltetésének megfelelően, napi rendszerességgel biztosított.
(3) Nem minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, ha a települési önkormányzat egy működő átkelés
tartós üzemeltetését adott helyen megszünteti és az átkelés tartós üzemeltetését egy másik, közlekedéspolitikailag
indokolt, a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen folytatólagosan biztosítja.
8. §

(1) A települési önkormányzat a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási szerződés
megkötésének napjától számított 10 évig őrzi meg.
(2) A kedvezményezett települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást
vezet.

2. A pályázat benyújtása és elbírálása
9. §

(1) A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlap Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstárnak a települési
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. április 30-áig
történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni,
ha a pályázó az elektronikus rendszerben a pályázatot 2014. április 29-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb
2014. április 30-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat
érvénytelen.
(2) A pályázathoz két eredeti példányban csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat.

10. §		
Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázat egy eredeti példányát 2014. június 10-éig megküldi a közlekedésért felelős
miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
11. §

(1) A pályázatot a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
által delegált személyekből álló bíráló bizottság értékeli. A pályázat értékelésekor a bíráló bizottság a javaslata
kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló, odaítélendő összegből a pályázat adott tétele
e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.
(2) A pályázatról a bíráló bizottság javaslata alapján a miniszter 2014. július 30-áig dönt.
(3) A miniszter döntését megelőzően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter nyilatkozik a miniszter felé, hogy
a Kvtv. 3. melléklet 4. pontjában megjelölt célra biztosított összeg rendelkezésre áll.
(4) A bíráló bizottság javaslata alapján a miniszter a pályázat szerinti beruházás bekerülési összegét a pályázatban
megjelöltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja vagy forrás hiányában a pályázatot elutasíthatja.
Ha a pályázó csökkentett mértékű támogatás esetében is vállalja a beruházás megvalósítását, köteles a támogatási
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a miniszternek
elküldeni.

12. §

(1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló források figyelembevételével
prioritást élveznek
a)
a megelőző évben megítélt, de ki nem fizetett támogatások, amelyek olyan beruházásokhoz kapcsolódnak,
amelyek elvégzése még indokolt,
b)
a hajón, kompon, révcsónakon végzendő, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,
c)
a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási
létesítményeken elvégzendő javítások, korszerűsítések,
d)
a közegészségügyi előírásokat, esélyegyenlőségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok előírásait
megvalósító beruházások,
e)
azoknak az átkeléseknek a felújítási és működtetési támogatási kérelmei, amelyek kistérségi központok,
járási hivatalok, összevont települési önkormányzati hivatalok jobb elérhetőségét biztosítják, valamint
azon települések igényei, ahol a munkába járás, iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve
igénybevétele más közösségi közlekedési eszközzel nem, vagy csak igen nagy kerülővel biztosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem jelentenek sorrendiséget.
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13. §		
A támogatási döntésről a miniszter az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 68. § (4) bekezdése szerinti döntési lista megküldésével értesíti a helyi
önkormányzatokért felelős minisztert és a kincstárt. A támogatási döntést a miniszter a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján közleményként közzéteszi.
14. §

(1) A miniszter a kedvezményezettel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pénzügyi ellenjegyzését követően
legkésőbb 2014. október 31-éig támogatási szerződést köt.
(2) A miniszter a támogatási szerződés megkötését követően annak egy példányát megküldi a kincstár részére.
(3) A támogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján, legkésőbb
az utalványozást követő 15 napon belül, egy összegben folyósítja a települési önkormányzat fizetési számlájára.

15. §

(1) A támogatási szerződés módosítása különösen indokolt esetben, a települési önkormányzat 2014. december 31-éig
benyújtott kérelme alapján engedélyezhető. Különösen indokolt esetnek minősül a támogatási kérelem
benyújtásakor még nem ismert, de időközben szükségessé vált beavatkozás elvégzésére irányuló műszaki
tartalom-módosítás.
(2) A támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap 9. § szerinti megküldésével lehet
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az új műszaki tartalomra vonatkozó 1. melléklet szerinti dokumentációt és
a műszaki tartalom-módosítás indokolását. Az eredeti pályázathoz képest változatlan dokumentumokat újra nem
kell benyújtani.
(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált kérelem egy eredeti példányát a kérelem beérkezését, hiánypótlás esetén annak
teljesítését követő 10 napon belül megküldi a miniszternek.
(4) A kérelemről a miniszter a bíráló bizottság javaslata alapján, a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt.
A miniszter a kérelemre vonatkozó döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet és elektronikus
úton az Igazgatóságot. A miniszter a módosított támogatási szerződést a kérelemre vonatkozó döntést követő
30 napon belül postai úton megküldi az Igazgatóság részére.

3. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és elszámolása
16. §

(1) A fenntartási és felújítási munkák elvégzését, új eszközök beszerzését, a tartós üzemeltetést, valamint
az elidegenítési tilalom betartását
a)
a minisztérium munkatársa vagy a miniszter megbízottja a helyszínen a kivitelezés során és annak
befejeztével, vagy a működés során megtekintheti, és arról emlékeztetőt készíthet,
b)
a hajózási hatóság helyszíni ellenőrzés keretében a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés
során ellenőrzi, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.
(2) Ha az ellenőrzés vagy megtekintés során megállapítást nyer, hogy a települési önkormányzat jogosulatlanul vette
igénybe a támogatást, akkor erről a hajózási hatóság – a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével – értesíti a minisztert
és a kincstárt.

17. §

(1) A települési önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal az éves
költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A támogatásnak a 2014. december 31-én
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2015. május 31-éig lehet felhasználni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására vonatkozó határidőt
a miniszter a települési önkormányzat kérelmére egy alkalommal, legfeljebb a tárgyévet követő év július 31-éig
meghosszabbíthatja, ha vis maior a pályázaton elnyert támogatásból megvalósítandó munkák elvégzését
akadályozta.
(3) A települési önkormányzatnak, ha a 2014. évben felhasználta az igénybevett támogatás teljes összegét, a 2014. évi
költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg, ha a 2015. év május 31-éig használta fel, a 2015. évi
költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg
a)
a fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatás esetében a 2. melléklet szerinti, kitöltött „A” típusú
elszámoló lapot,
b)
a működtetési támogatás esetében a 2. melléklet szerinti „B” típusú elszámoló lapot
kell benyújtani.
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(4) Az elszámoló laphoz csatolni kell
a)
a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatóak
legyenek,
b)
a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát,
c)
a munka elvégzéséről a hajózási hatóság által kiállított jegyzőkönyvet és – ha az rendelkezésre áll –
a minisztérium munkatársa vagy megbízottja által készített emlékeztetőt is,
d)
a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerződést, valamint a fenntartási és felújítási munkák
elvégzését igazoló, a szerződés tárgya szerinti tevékenységet és az elszámoláshoz szükséges jelentős
tényeket tartalmazó dokumentációt.
(5) A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat a települési önkormányzat vagy
a települési önkormányzattal szerződéses viszonyban álló üzemeltető nevére állították ki.

4. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §		
Ez a rendelet
a)
a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 315., 2007. 12. 3., 1. o.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelethez
ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatásához
1. Igénylő települési önkormányzat (gesztor)
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..............................................................................................................................................................................................................
KSH kódja: .................................................................................................................................................................................................................
Adószám: ...................................................................................................................................................................................................................
2. Tulajdonos
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..............................................................................................................................................................................................................
Adószám: ...................................................................................................................................................................................................................
3. Üzemben tartó
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ..............................................................................................................................................................................................................
Adószám: ...................................................................................................................................................................................................................
4. Az átkelés megnevezése
.........................................................................................................................................................................................................................................

5266

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
6. Üzemeltetési engedély száma: .........................................................................................................................................................................
7. Átkelőhely helyrajzi száma (a település megjelölésével): .........................................................................................................................
8. Az igénylés célja
A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszóművek)
Indokolás: ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közművek, csörlők stb.)
Indokolás: ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévő, a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók,
járdák, lépcsők, belső utak)
Indokolás: ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
D) Új eszköz beszerzése
Indokolás: ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
E) Működtetés
Indokolás: ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-műszaki vonatkozásban:
.........................................................................................................................................................................................................................................
pénzügyi vonatkozásban:
.........................................................................................................................................................................................................................................
10. A költségek megoszlása (forint)
Átkelés neve: ............................................................................................................................................................................................................
Feladat megnevezése

1.

Felújítás (kompok, hajók, révek)

2.

** Felújítás (parti létesítmények, utak)

3.

Új eszköz (eszközök) beszerzése

4.

Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége
összesen (1+2+3)

5.

Igényelt támogatás aránya (%):

6.

Igényelt támogatás összege:
ebből:
– tárgybeli rendelet szerinti támogatás összege:
– egyéb támogatás összege:

7.

Saját forrás összege (4–6)
11. Saját forrás megoszlása (forint)

1.

A helyi önkormányzat képviselő-testületi határozata
vagy a polgármester nyilatkozata alapján a beruházáshoz
biztosított saját forrás

2.

Hitel
....................................
Saját forrás összesen

Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg
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12. Működtetési támogatás igénylése (ezer forint)
Tényleges és tervezett bevételek

Sorszám

Megnevezés

Tényleges és tervezett kiadások

Előző évi tényleges

Tárgyévi tervezett

bevétel (ezer forint)

bevétel (ezer forint)

Megnevezés

1.

Jegyek, bérletek
eladása

Üzemanyagfelhasználás

2.

Szociálpolitikai
menetdíj- támogatás

Energia (gáz, villany,
fűtés), víz, csatorna
stb.

3.

Önkormányzati
hozzájárulás

Bérek és közterhei

4.

Működtetési
támogatás

Foglalkoztatással
összefüggő egyéb

5.

Egyéb bevételek

Egyéb kiadások
(engedélyek stb.)

6.

Összesen:

Összesen:

Előző évi tényleges

Tárgyévi tervezett

kiadás (ezer forint)

kiadás (ezer forint)

Igényelt működtetési támogatás összege: ............................................................................................................................ ezer forint.
Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ........................................., ...............................
P. H.
		
		

.......................................................
polgármester

Melléklet az adatlaphoz

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok
A

B

Csatoltam

Nem csatoltam

o

E

C

D

o

1.

melléklet

A tulajdonos és a települési önkormányzat közötti üzemeltetésről
szóló szerződés jegyző által hitelesített másolata*

o

o

2.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely üzemeltetési engedélyeztetésére
vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata

o

o

3.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)

o

o

4.

melléklet

A területi főépítész tervezett munkálatokkal való egyetértő
nyilatkozata**

o

o

5.

melléklet

Ha a tervezett beruházási tevékenység termőföldön valósul meg,
az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási engedélye

o

o

6.

melléklet

Jogerős engedély (például építési engedély környezetvédelmi
vagy környezethasználati engedély)**

o

o

7.

melléklet

Hajózási hatóság jegyzőkönyve a tervezett munkálatok műszaki
tartalmának szükségességéről

o

o

8.

melléklet

Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja

o

o

9.

melléklet

A támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc
napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy
polgármesteri nyilatkozat az önrész vállalásáról (forintban és
%-ban)***

Csatolandó dokumentum megnevezése
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o

o

10.

melléklet

Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési
tilalomról

o

o

11.

melléklet

Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet
megelőző évi viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása,
fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott működtetési támogatás
nagysága)****

o

o

12.

melléklet

Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata

o

o

13.

melléklet

Ha a fejlesztés nem építésiengedély-köteles, akkor a települési
önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozata

o

o

14.

melléklet

A pályázati évben, valamint az azt megelőző két évben odaítélt
csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat

o

o

15.

melléklet

A pályázónak az elvégzendő munkák fontossági sorrendjére
vonatkozó nyilatkozata (prioritási lista)

o

o

16.

melléklet

A települési önkormányzat nyilatkozata:
– az áfa visszaigényelhetőségéről, valamint arról, hogy nettó vagy
bruttó támogatást igényel,
– arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
– annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg
nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig
a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások,
folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás
a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében
vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra
kerülhet,
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltakról,
– arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja
tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e

o

o

17.

melléklet

Az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítésének vállalásáról, továbbá arról, hogy a miniszter által
megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és
annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti

A 15–17. mellékletben foglalt nyilatkozatok dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított harminc
napnál régebbi.
Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.
* Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem a települési önkormányzat a tulajdonosa.
** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetében.
*** Az Ávr. 72. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról.
**** Csak működtetési támogatás igénylése esetén.
Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet
számát!
Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.
Kelt: .............................., 2014. ..................... hó ....... nap
P. H.
		
		

.......................................................
(cégszerű aláírás)
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2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelethez
A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatása
igénybevételének éves elszámolása
„A” típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához
Település (gesztor) neve: .....................................................................................................................................................................................
Átkelés helye: ...........................................................................................................................................................................................................
forint
B
A

Elfogadott igénylés
adatai1

C

D

Számla szerinti adatok1

Eltérés
+/–

ebből el nem
számolható

Támogatott költsége összesen
Támogatás összege

Visszautalás:
Támogatott elemek szerinti megoszlása
Eltérés

1

Feladat
megnevezése

Elfogadott igénylés adatai

mennyiség

forint

Számla szerinti adatok
Sz. sorsz.

mennyiség

forint

ebből el nem

+/–
mennyiség

számolható
forint

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
– pénzügyi összesítő: 							db
– számlamásolat: 							db
– átutalási bizonylat*: 							db
– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: 				
db
– a fenntartási és felújítási munkák elvégzését igazoló dokumentáció:		
db
Támogatott tölti ki
* Csak visszautalás esetében

1

P. H.
		
		

...............................................
polgármester

forint
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„B” típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a működtetési költségek támogatásának elszámolásához
Település (gesztor) neve: .....................................................................................................................................................................................
Átkelés helye: ...........................................................................................................................................................................................................
ezer forint
A
Sorszám

megnevezés

B

C

Bevételek

Kiadások
összege

megnevezés

Összesen:

Összesen:

Pénzügyi elszámolás dokumentumai
– pénzügyi összesítő: 					db
– számlamásolat: 					db
– átutalási bizonylat*: 					db
– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: 		
db
* Csak visszautalás esetében
P. H.
		
		

...............................................
polgármester

összege
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A vidékfejlesztési miniszter 39/2014. (IV. 8.) VM rendelete
egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 53. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

2. A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
2. §		
A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

3. A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosítása
3. §		
A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

4. Az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosítása
4. §		
Az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

5. A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosítása
5. §		
A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet 16. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

6. A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet módosítása
6. §		
A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

7. A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet módosítása
7. §		
A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”
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8. A Tihanyi védett eredetű borról szóló 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet módosítása
8. §		
A Tihanyi védett eredetű borról szóló 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

9. Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása
9. §		
Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

10. A Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása
10. §		
A Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Jelen rendeletben foglaltak a 2012. augusztus 1-jét megelőzően szüretelt szőlőből készült borok esetében
alkalmazandók.”

11. Záró rendelkezés
11. §		
E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 40/2014. (IV. 8.) VM rendelete
a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
cukorrépa-termelő: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely a 2014/2015-ös gazdasági
évben termelt cukorrépa megtermelésére a kvótajogosulttal – közvetlenül, integrátoron vagy termelői
csoporton keresztül – kötött szerződéssel rendelkezik;
2.
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű
(de minimis) rendelet] szerinti támogatás;
3.
gazdasági év: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK,
a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk f ) pontja szerinti gazdasági év;
4.
kvótajogosult: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről
szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti szervezet;
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5.

5273

szállítási szerződés: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet II. rész A. szakasz
5. pontja szerinti szállítási szerződés.

2. A támogatás célja, mértéke
2. §

(1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelő vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A támogatás mértéke a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan a kvótacukor előállításához szükséges 16%-os
cukortartalomra átszámított, leszerződött cukorrépa-tonnánként 3 eurónak megfelelő forintösszeg.

3. A támogatás forrása
3. §

(1) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű
előirányzat.
(2) A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele
4. §		
Támogatás igénybevételére az a cukorrépa-termelő jogosult,
a)
aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
b)
aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
ba)
nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb)
nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt,
bc)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és
bd)
megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről
szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;
c)
aki a b) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;
d)
aki a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan – akár saját jogán, integrátoron vagy termelői csoporton
keresztül vagy egyéb jogcímen – szállítási szerződéssel rendelkezik;
e)
aki a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan – saját jogán, integrátoron, termelői csoporton keresztül
vagy egyéb jogcímen – szállítási joggal rendelkezik és
f)
a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet alapján támogatási jogosultsággal a támogatási kérelem benyújtásakor nem
rendelkezik és azt megelőzően sem rendelkezett.

5. A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) A támogatási kérelmet a cukorrépa-termelőnek 2014. május 1. és május 31. között az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.
(2) A 4. § d) pontjában foglaltakat igazoló dokumentumokat a kvótajogosult, a 4. § e) pontjában foglaltakat igazoló
dokumentumokat a Cukor Terméktanács cukorrépa-termelők szerinti bontásban, az (1) bekezdésben meghatározott
beadási határidő végéig megküldi az MVH részére.
(3) A támogatási kérelemhez azon cukorrépa-termelőnek, aki vagy amely integrátoron vagy termelői csoporton
keresztül termel cukorrépát, mellékelnie kell az integrátor vagy termelői csoport által a cukorrépa-termelő nevére
kiállított,
a)
a szállítási jog közvetett meglétéről szóló igazolás másolatát és
b)
a 2014/2015-ös gazdasági évre kvótacukor előállításához leszerződődött 16%-os cukortartalmú cukorrépa
tonnában kifejezett mennyiségéről szóló igazolás másolatát.
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6. A támogatási kérelem elbírálása, kifizetése
6. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a cukorrépa-termelőt nyolc napos határidő tűzésével
hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra való felhívás esetén a kérelem teljessé válásának dátuma minősül
a beérkezés napjának.
(3) Az MVH a hiánytalanul benyújtott és hiánypótlással teljessé vált támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján – a cukorrépa-termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésére álló
szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás keretének figyelembevételével – döntést hoz, és
a támogatási kérelem egészben vagy részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre
állása esetén – a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő cukorrépa-termelő részére.
(4) A támogatás összegét 2014. április 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási
árfolyam alapján kell forintban meghatározni.
(5) Az MVH a támogatási forrás 80%-os kihasználtsága esetén tájékozatja a vidékfejlesztési minisztert.

7. Jogosulatlan igénybevétel
7. §

(1) A kvótajogosult, valamint integráció vagy termelői csoport esetén az integrátor vagy termelői csoport a 4. §
d) pontja szerinti szállítási szerződés alapján leszállított cukorrépa mennyiségéről cukorrépa-termelőnkénti
bontásban tájékoztatás ad az MVH-nak 2015. január 31-éig.
(2) Amennyiben a leszállított mennyiség több mint 20%-kal kevesebb a szállítási szerződésben megjelölt mennyiségnél
– kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) eseteket –, úgy a le nem szállított mennyiség vonatkozásában
intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításának van helye.

8. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 41/2014. (IV. 8.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
„A” típusú keskeny tűzpászta: legalább 2 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán
tartott, tárcsázott, talajmarózott vagy szántott talajfelszín;
2.
„A” típusú víznyerőhely: olyan, legalább 50x50 méter széles fa- és cserjementes terület közepén létesített,
legalább 10x10 méter vízfelületű és legalább 350 m3 tározókapacitású tűzoltáshoz szükséges víz tárolására
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és kinyerésére alkalmas medence, amely középen 5x5 méter nagyságú területen legalább 3 méter
vízmélységgel és legalább 3 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;
„B” típusú járható tűzpászta: középen legalább 2 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől,
fáktól tisztán tartott tárcsázott, talajmarózott, szántott vagy gréderezett, simított, biomasszamentes
talajfelszín, amelyhez kétoldalt legalább 1-1 méter széles szárzúzott, fa- és cserjementes sáv tartozik;
„B” típusú víznyerőhely: 50x50 méter nagyságú fa- és cserjementes terület közepén létesített, legalább 10x10
méter vízfelületű és legalább 550 m3 tározókapacitású, tűzoltáshoz szükséges víz tárolására és kinyerésére
alkalmas medence, amely középen 5x5 méter nagyságú területen legalább 3 méter vízmélységgel és
legalább 4 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;
„C” típusú széles tűzpászta: középen legalább 4 méter széles éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól
tisztán tartott, tárcsázott, talajmarózott, szántott vagy gréderezett, simított, biomasszamentes talajfelszín,
amelyhez kétoldalt legalább 3-3 méter széles szárzúzott, fa- és cserjementes gyep sáv tartozik;
„C” típusú víznyerőhely: 50x50 méter nagyságú fa- és cserjementes terület közepén létesített, legalább
10x10 méter nagyságú vízfelületű és legalább 800 m3 tározókapacitású tűzoltáshoz szükséges víz tárolására
és kinyerésére alkalmas medence, amely középen 8x8 méter nagyságú területen legalább 3 méter
vízmélységgel és legalább 5 egymással párhuzamosan zajló vízkivételt szolgáló szívóvezetékkel rendelkezik;
egyszerűsített védelmi terv: az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet (a továbbiakban:
tűzvédelmi rendelet) 5. § (9) bekezdése szerinti terv;
erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
erdőterület: az Evt. 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott terület;
erdőterv: az Evt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentum, figyelemmel az Evt. 113. §
(4) bekezdésében foglaltakra, továbbá az Evt. 113. § (13), valamint (17) bekezdésében meghatározott
dokumentum;
erdőtűzvédelmi térkép: a tűzvédelmi rendelet 5. § (6) és (9) bekezdése szerinti tervek térképi melléklete, amely
az 1. mellékletben található jelkulccsal ábrázolja a támogatható tevékenységeket;
fenyőerdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú mellékletében 82–101. kóddal jelölt
célállománytípussal tervezett erdőrészlet;
közepesen veszélyeztetett erdőrészlet: az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár)
közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletként nyilvántartott erdőrészlet;
közepesen veszélyeztetett megye: a tűzvédelmi rendelet 2. melléklete alapján közepes mértékben
veszélyeztetett megyeként nyilvántartott megye;
megyei védelmi terv: tűzvédelmi rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti terv;
nagymértékben veszélyeztetett erdőrészlet: az Adattárban nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó
erdőrészletként nyilvántartott erdőrészlet;
nagymértékben veszélyeztetett megye: a tűzvédelmi rendelet 2. melléklete alapján nagymértékben
veszélyeztetett megyeként nyilvántartott megye;
nyiladék: az Evt. 5. § 17. pontjában meghatározott terület;
tisztítás: az Evt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység.

2. A támogatás jellege és tárgya
2. §

(1) E rendelet alapján normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 48. cikkében foglaltak szerint.
(2) Támogatás vehető igénybe közepesen és nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken
a)
„A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
b)
„B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
c)
„C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;
d)
tisztításból származó faanyag eltávolítására;
e)
„A” típusú víznyerőhely kialakítására;
f)
„B” típusú víznyerőhely kialakítására;
g)
„C” típusú víznyerőhely kialakítására.

5276

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

(3) Nem igényelhető támogatás
a)
karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;
b)
fás szárú energetikai célú ültetvényre;
c)
15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
d)
az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőre.

3. A támogatás igénylésének feltételei
3. §		
A támogatás igénylésére a kérelmező akkor jogosult, ha:
a)
az erdészeti hatóság az Evt. alapján erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette, és
aa)
a támogatási kérelemben szereplő tevékenységet saját használatában lévő erdőterületen végzi,
vagy
ab)
rendelkezik a támogatással érintett, a támogatási jogosultságot megalapozó erdőterület
vonatkozásában az erdőterület erdőgazdálkodója által kiadott hozzájárulással, amely alapján
a támogatott tevékenységet a támogatás egyedüli jogosultjaként végzi;
b)
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel
kapcsolatos támogatás igénybevételéből a támogatási feltételek szándékos megszegése miatt jogerősen
nem zárták ki;
c)
rendelkezik a tűzvédelmi rendelet
ca)
5. § (5) bekezdésében meghatározott területen védelmi tervvel vagy
cb)
5. § (8) bekezdésében meghatározott területeken egyszerűsített védelmi tervvel;
d)
támogatási kérelméhez mellékelt olyan, a c) pont szerinti védelmi vagy egyszerűsített védelmi tervet, amely
a kérelmében szereplő valamennyi tűzpásztával érintett erdőrészletre vonatkozik, valamint
e)
rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy létesítmény
erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozattal.
4. §		
A támogatási kérelemben szereplő és a védelmi vagy egyszerűsített védelmi tervben feltüntetett nyomvonal alapján
a tűzpásztának körbe kell zárni egy erdőrészletet, vagy mindkét végének másik tűzpásztához, úthoz, vasúthoz vagy
egyéb, éghető anyagtól mentes területhez kell kapcsolódnia.
5. §

(1) Az „A” típusú keskeny tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben vagy közepesen
veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett, az Adattár alapján erdőnek nem
minősülő területtel érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.
(2) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén az „A” típusú keskeny
tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett, az Adattár alapján
erdőnek nem minősülő területtel érintkező erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség.

6. §

(1) A „B” típusú járható tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben vagy közepesen
veszélyeztetett megyékben a nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett erdőrészletekre vonatkozóan van
lehetőség.
(2) A nagymértékben vagy közepesen veszélyeztetett megyének nem minősülő megyék esetén a „B” típusú járható
tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett erdőrészletekre
vonatkozóan van lehetőség.

7. §

(1) A „C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának támogatására a nagymértékben veszélyeztetett
megyékben az Adattárban a nagymértékben és közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó, nyiladékként
nyilvántartott, az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre
vonatkozóan van lehetőség.
(2) A közepesen veszélyeztetett megyékben a „C” típusú széles tűzpászta kialakításának vagy fenntartásának
támogatására az Adattárban a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó, nyiladékként nyilvántartott,
az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozóan van
lehetőség.
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8. §		
A tisztításból származó faanyag eltávolításának támogatására
a)
a nagymértékben veszélyeztetett megyékben olyan nagymértékben és közepesen veszélyeztetett
erdőrészletekre vonatkozóan van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben tisztítási előírás szerepel;
b)
a közepesen veszélyeztetett megyékben a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába tartozó, az 1. §
12. pontjában meghatározott fenyőerdők vonatkozásában van lehetőség, amelyeknél az erdőtervben
tisztítási előírás szerepel.
9. §

(1) A víznyerőhely kialakításának támogatására a nagymértékben és közepesen veszélyeztetett megyékben lévő
erdőterületek vonatkozásában van lehetőség.
(2) Víznyerőhely kialakítása akkor támogatható, ha a súlypontjától legfeljebb 2 kilométerre fekvő, nagymértékben vagy
közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozó erdőrészletek együttes területe eléri
a)
az „A” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 150 hektár-t,
b)
a „B” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 200 hektár-t,
c)
a „C” típusú víznyerőhely létesítése esetén legalább a 300 hektár-t.
(3) A víznyerőhely kialakításával védendő, (2) bekezdés szerinti erdőrészletként azon erdőrészletek vehetők figyelembe,
a)
amelyeken a kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, vagy
b)
amelyekre vonatkozólag a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó és a kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó
a víznyerőhely használatáról közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (2) bekezdés
szerint figyelembe vehető erdőrészleteket is tartalmazó megállapodást kötött.
(4) Ha ugyanazon erdőrészletre több, kérelmet benyújtó erdőgazdálkodó is csatolja a (3) bekezdés b) pontja szerinti
megállapodást, az erdőrészlet területe egyik kérelemnél sem vehető figyelembe a (2) bekezdés szerinti területként.

4. A támogatás mértéke
10. §

(1) A támogatás mértéke a 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A támogatási kérelmenkénti minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg.

5. Támogatási kérelem benyújtása
11. §

(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített
és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton 2014. július 2. és július 31. között az erdőrészlet
elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához lehet benyújtani.
(2) E jogcím keretében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban erdészeti igazgatóságonként egy
kérelmet nyújthat be.
(3) A formanyomtatványt az MVH-nak legalább a következő adattartalommal kell rendszeresítenie:
a)
az ügyfél neve, címe, ügyfél-azonosítója,
b)
az ügyfél kérelmében szereplő erdőrészletek szerinti erdőgazdálkodói nyilvántartási száma,
c)
az erdőrészlet azonosítója és az erdőrészleten tervezett, a 2. § (2) bekezdése szerinti tevékenység
megnevezése, és e tevékenység támogatási egységben kifejezett mértéke.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a)
a 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tevékenység esetén
aa)
az erdőtűzvédelmi térképet, amelyen a tűzpásztákat típusonként kell megjelölni;
ab)
a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolatát vagy
az egyszerűsített védelmi terv másolatát;
ac)
a 3. § a) pont ab) alpontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot;
ad)
a 3. § e) pontja szerinti nyilatkozatot;
b)
a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti tevékenység esetén:
ba)
a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolatát vagy
az egyszerűsített védelmi terv másolatát;
bb)
a 9. § (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást, ha az ügyfél a kérelemmel érintett terület
vonatkozásában nem bejegyzett erdőgazdálkodó.
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6. A támogatási kérelem elbírálása
12. §

(1) A támogatási kérelemről az MVH e rendeletben meghatározott feltételek alapján, a 3. mellékletben meghatározott
pontozási rendszer szerinti értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint erdőrészletenkénti rangsor állításával dönt.
(2) Az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján
irányító hatósági jogkörében eljárva közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás
nyújtható.
(3) A támogatási kérelmek elbírálása során az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti
adatait kell figyelembe venni.

7. A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások
13. §

(1) Az ügyfél a támogatási kérelemben szereplő tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását követően
a támogatási határozat közléséig kizárólag saját felelősségére kezdheti meg.
(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység esetben támogatás akkor adható, ha
a)
a tűzpászta az 1. § 1. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és
b)
a tűzpászta mellett lévő cserjeszint a pászta fölött a szemben lévő cserjékkel nem ér össze.
(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetében támogatás akkor adható, ha
a)
a tűzpászta az 1. § 3. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és
b)
a tűzpászta mellett lévő cserjeszint a pászta fölött a szemben lévő cserjékkel nem ér össze.
(4) Az 1. § 3. pontja szerinti 1-1 méter széles sáv szárzúzás helyett tárcsázható vagy talajmarózható is, de a teljes
tűzpászta szélessége így sem lehet kisebb 4 méternél. Ha az 1-1 méter széles sáv nem alakítható ki szimmetrikusan
a pászta 2 méter széles, biomasszamentes talajfelszínű részéhez képest, akkor szárzúzás nem alkalmazható, és
a pászta teljes 4 méter szélességét az 1. § 3. pontjának a 2 méter széles sávra vonatkozó meghatározása szerinti
állapotban kell tartani.
(5) Támogatás akkor adható a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre, ha
a)
a tűzpászta az 1. § 5. pontjában foglaltaknak megfelelő állapotban van, és
b)
a tűzpászta mellett lévő lombkoronaszint a pászta fölött a szemben lévő lombkoronaszinttel nem ér össze.
(6) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységre támogatás akkor adható, ha a tisztításból kikerülő faanyagot
az erdőrészlet teljes területéről eltávolították. A tevékenység során összegyűjtött tisztítási faanyagot el kell szállítani,
égetni nem lehet.
(7) A támogatásra jogosult köteles a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti támogatási célok esetében az
(1)–(6) bekezdés szerint megvalósított állapotot a megvalósítást követően a kifizetési kérelem benyújtás évének
végéig fenntartani.
(8) A 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményre támogatás akkor adható, ha az ügyfél megvalósított
létesítményre vonatkozólag rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel és a víznyerőhely az üzemi vízszintet
kötelezően feltüntető jelzésnek megfelelően feltöltött állapotban van.
(9) A támogatásra jogosult köteles a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményt a kifizetési kérelmet elbíráló
határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig fenntartani.
(10) A 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítményeknél a szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen,
alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos „A” jelű (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 méter magasságban kell
kialakítani. A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni.

8. A támogatás folyósítása
14. §

(1) Kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek maradéktalan megvalósítását követően, a 2015. évben az egységes
kérelem részeként elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak
szerinti határidőben lehet benyújtani.
(2) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha a támogatottnak nincsen erdővédelmi vagy
erdőgazdálkodói bírság miatt fennálló köztartozása.
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(3) A kifizetési kérelem elbírálása során az Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti
adatait kell figyelembe venni.
(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 2. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti létesítmények esetén a megvalósított
létesítményre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.
15. §

(1) A támogatás folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak szerint egy
összegben, forintban történik.
(2) A támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.

9. Ellenőrzés
16. §

(1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan
a)
adminisztratív ellenőrzést, és
b)
helyszíni ellenőrzést
foglal magában.

10. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
17. §

(1) A kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél az erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon
kérelmezheti az MVH-nál a vállalt kötelezettségeinek átadását.
(2) Az ügyfél a támogatás keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt
ruházhatja át.
(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a támogatási kérelemben vállalt tevékenység vagy létesítmény
vonatkozásában meg kell felelnie a támogatás igénybevételi feltételeinek, és a támogatott tevékenységekre
vonatkozó részletes előírásoknak.
(4) A kötelezettségátadás során nem lehet eltérni a támogatási határozatban jóváhagyott létesítmény megvalósításától.
(5) A kötelezettségátadási kérelem csak akkor hagyható jóvá, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a kifizetési
kérelem benyújtása előtt kerül benyújtásra.
(6) A kötelezettséget átvállaló a kötelezettség átadására irányuló kérelemnek részben helyt adó vagy helyt adó
határozat jogerőre emelkedését követően nyújthat be kifizetési kérelmet.
(7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes olyan joga és kötelezettsége, amely az MVH és az átruházó között
a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre száll át.
(8) Az átruházónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettség átvállalásához szükséges valamennyi
dokumentum másolati példányát.
(9) Ha a kötelezettséget átvevővel és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely ellenőrzés
megállapításai alapján az átvállalni kívánt támogatásból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor
a kötelezettségátadásról az MVH a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően dönt.

11. Jogkövetkezmények
18. §

(1) Ha a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti tevékenység esetében az ügyfél nem teljesíti a 13. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségét, akkor az adott tevékenységgel érintett összefüggő támogatási egység
vonatkozásában a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(2) Ha az ügyfél a 13. § (8), (9) és (10) bekezdésében előírt kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Amennyiben az ügyfél a 14. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy
a támogatási jogosultsága megszűnik az adott támogatási kérelem vonatkozásában.

12. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
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20. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
21. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott
feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet 1. § e) pontja a következő eh) alponttal egészül ki:
[A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra
(a továbbiakban: NÉBIH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:
az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve
a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést:]
„eh) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése.”
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a …/2014 (….) VM rendelethez

1. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez

Erdőtűzvédelmi térképen alkalmazandó jelölések:
A
Támogatott
tevékenység
„A” típusú
keskeny
tűzpászta

B
Térképi
jelölés
Pont vonal

C
Felirat
nincs

fekete

„B” típusú
keskeny
tűzpászta
„C” típusú
keskeny
tűzpászta
„A” típusú
víznyerőhely

Szaggatott
vonal

nincs

fekete

Pontozott
szaggatott
vonal
kör

nincs

fekete

VNYA

fekete

6.

„B” típusú
víznyerőhely

háromszög

VNYB

fekete

7.

„C” típusú
víznyerőhely

négyzet

VNYC

fekete

1.
2.

3.
4.
5.

D
Szimbólum

E
Szín
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2. melléklet a …/2014. (….) VM rendelethez

2. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez

1. Táblázat
A
Támogatott tevékenység

1.

B
Támogatási összeg
(euró)

C
Támogatási
egység

2.

"A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása
vagy fenntartása

0,086

fm

3.

"B" típusú járható tűzpászta kialakítása
vagy fenntartása

0,43

fm

4.

"C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy
fenntartása

0,46

fm

22

m3
(erdőtervben
szereplő bruttó
fatérfogat)

5.

Tisztításból származó faanyag kihordása

2. Táblázat
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

Támogatott létesítmény
vízzáró talaj
alkalmazásával
egyéb szigeteléssel
vízzáró talaj
alkalmazásával
egyéb szigeteléssel
vízzáró talaj
alkalmazásával
egyéb szigeteléssel

„A” típusú víznyerőhely
„B” típusú víznyerőhely
„C” típusú víznyerőhely

10

C
Támogatási összeg
(euró)
35 385
41 327
41 673
48 560
53 250
61 009

5282

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 52. szám

3. melléklet a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK RÉSZLETES PONTOZÁSI RENDSZERE
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B
Értékelési szempont megnevezése:
Horizontális szempontok

A
támogatási
kérelemben 30 % alatt
szereplő
nagymértékben
veszélyeztetett
kategóriába
tartozó erdőrészletek területének 30,0–50,0 % között
a kérelmezett összes erdőrészlet
területéhez viszonyított aránya
50 % felett
Horizontális szempontok összesen:
Szakmai szempontok
gazdasági
Rendeltetés csoport, amelyhez
közjóléti
az erdőrészlet az elsődleges
rendeltetése alapján tartozik
védelmi
10 fok és ez alatti lejtésű terület
Másodlagos eróziós károk
kockázata
10 fok feletti lejtésű terület
A 2. § (2) a)-d) pont szerinti
10 hektár alatt
tevékenység esetében a
10–100 hektár között
kérelemben szereplő
100 hektár felett
erdőrészletek összes területe
„A” típusú
A 2. § (2) e)-g) pont szerinti
tevékenység esetében az
„B” típusú
erdőrészletet védő víznyerőhely
„C” típusú
típusa
Erdőrészlet elegyesség

22.

23.
24.
25.

Pontszám
0
8
15
15
5
10
15
0
12
3
7
15
3
7
15

Az elegyesség mértéke < 30%

0

Az elegyesség mértéke ≥ 30%

8

19. Szakmai szempontok összesen:
20.
Egyéb szempontok
21.

C

65

Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület

10

Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [a települési
szennyvíztisztítás
szempontjából
érzékeny
felszíni
vizek
és
vízgyűjtőterületek kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. sz. mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés]
Kiemelt üdülőkörzet területe (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. és 2. sz.
mellékletében meghatározott település határában tervezett intézkedés)
Egyéb szempontok összesen:
Összesen:

5

11

5

20
100
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozata
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekről,
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) keretében
felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonkezelési rendszert kell kialakítani, amely keretében
az érintett ingatlanok felújítás céljából a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe, majd a felújítást követően
– a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar Természetjáró Szövetség hasznosításába kerülnek;
2. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködve készítsen részletes
műszaki beruházási programot a Programmal érintett ingatlanok esetében;
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. május 31.
3. felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel,
sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossal együttműködve a Programmal
érintett ingatlanokra vonatkozóan dolgozzák ki az egységes vagyonkezelési rendszer feltételeit;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. május 31.
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Programhoz kapcsolódó 2014. első félévben szükséges 150,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 20.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kiemelt sportlétesítményfejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
bevonásával gondoskodjanak a Program ütemezett megvalósításához 2014 második félévében és a 2015. évben
szükséges 1850,0 millió forint rendelkezésre állásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
a Program végrehajtásához, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezéséhez igazodva
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.
298224
297102

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

13

17

Államház-tartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Államház-tartási
egyedi azonosító

XX.
298224

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

150,0
-150,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

13

Kiemelt
előir.
szám

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jogcím
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok

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

150,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
150,0

II. n.év
150,0

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1221/2014. (IV. 8.) Korm. határozata
az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedésekről
A Kormány egyetért a Nagylakot keletről elkerülő út megépítésével (a továbbiakban: beruházás), ennek érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beruházás megvalósítása
érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő és terjessze a Kormány elé a beruházás előkészítéséhez
2014. évben szükséges forrás biztosítása érdekében a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló előterjesztést;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. július 1.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás megvalósításához
szükséges forrást a költségvetés tervezése során biztosítsák.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2015., a 2016. és a 2017. évi költségvetés tervezésekor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1222/2014. (IV. 8.) Korm. határozata
a „»Kreatív város – fenntartható vidék« új regionális fejlesztési stratégia megvalósításáról Kőszeg város
példáján” című koncepcióval kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány
1. egyetért a „»Kreatív város – fenntartható vidék«: új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján” című
program (a továbbiakban: program) Nemzeti Programként történő megvalósításával,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a program megkezdéséhez szükséges 1,5 milliárd forint
összegű forrás biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. június 30.
3. a felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 2014–2020 között
végrehajtásra kerülő az operatív programok Európai Bizottság általi elfogadása esetén – gondoskodjanak
az 1. mellékletben felsorolt projekttervek finanszírozásának előkészítéséről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. február 28.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1222/2014. (IV. 8.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

Projekthelyszín

Projekt tárgya

Várható illeszkedés operatív programhoz

2.

Művészetek Háza

3.

Zwinger (Öregtorony)

4.

Európa Ház

5.

Nádasdy-ház (Zeneiskola)

6.

Festetics/Chernel ház

7.

Torkos-ház

8.

Chernel u. 1.

EFOP
EFOP/TOP/GINOP
EFOP/GINOP
EFOP
EFOP/GINOP
Center for Advanced Study
létrehozása

EFOP/GINOP
EFOP

9.

Sgraffitós-ház

10.

Bencés Rendház

EFOP/GINOP

EFOP

11.

Táblaház

EFOP/GINOP

12.

Bálház

GINOP

13.

Kelcz-Adelffy u. 5.

EFOP

14.

Volt vízimalom és lakóház

Kulturális örökség fejlesztés –
Megbékélés és Dialógus Háza

GINOP

15.

Zsinagóga és zsidó temető

Kulturális örökség
fejlesztés – Zsinagóga

GINOP

16.

volt Kőszegi Tanítóképző

Kőszegi Múzeum – Örökségközpont

GINOP

17.

Parkolóház

Parkolóház építése

TOP

18.

Gyöngyös-patak környezete

Gyöngyös-patak revitalizáció

TOP

19.

Kőszegi-tó

Kőszegi-tó rekreációs fejlesztése

TOP

20.

–

Natúrpark térségi klíma- és energia
stratégia készítése

TOP

21.

–

Intelligens közlekedésinformatikai
megoldások, közcélú wifi hálózatok
kiépítése

TOP

22.

Evangélikus templom

Kőszegi toronyélmény

GINOP

23.

Evangélikus Mezőgazdasági,
Kereskedelmi, Informatikai és
Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági,
Kereskedelmi, Informatikai és
Szakképző Iskola és Kollégium
fejlesztése

EFOP

24.

MÁV Gyermekotthon

Egyetemi campus létrehozása

EFOP/GINOP

25.

Dr. Nagy László Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény ingatlan-együttese

Dr. Nagy László Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény energetikai korszerűsítése

TOP
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A Kormány 1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozata
az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 23. § (19) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához
400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzet Foglalkoztatási Alap fejezet,
2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 7. Roma
ösztöndíj programok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozathoz
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

278778

Fejezet
szám

LXIII.

XX.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

20

297335

Kiemelt
előir.
szám

K5

59

7

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Szakképézési és felnőttképzési támogatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma ösztöndíjprogramok

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-400,0

Egyéb működési célú kiadások

400,0

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

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

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

297335

Cím Alcím
szám szám

20

59

Jogcím
csop.
szám

7

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma ösztöndíjprogramok

Összesen

azonnal

Millió forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

400,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
I.n.év

400,0

II. n.év

Millió forintban
III.n.év
IV.n.év

400,0
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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A Kormány 1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozata
az A38 hajó felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az A38 hajó felújításának támogatása érdekében 90,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. december 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

271489

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

Alcím
szám

13

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

4
K7

XI.
297102

17

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok
Felújítás
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

90,0

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

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

-90,0
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

szám
XX.

20
13
271489
4
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat

név

neve

száma

áthúzódó
hatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok

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

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

90,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
90,0

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

90
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A miniszterelnök 33/2014. (IV. 8.) ME határozata
a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatójának kinevezéséről
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében, és
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 73/A. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt jogkörömben
dr. Bencze Lórántot a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatójává
– 2014. április 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 34/2014. (IV. 8.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter javaslatára
Fekete Gábort, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből más fontos
megbízatására tekintettel
– 2014. április 8-ai hatállyal –
felmentem.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Helyreigazítás
A Magyar Közlöny 2014. április 4-én megjelent 51. számában közzétett 11/2014. (IV. 4.) AB határozattal
kapcsolatosan az Alkotmánybíróság főtitkára az alábbi helyreigazítás közzétételét kérte:
A Magyar Közlöny 2014. évi 51. számának 4809. és 4898. oldalán a 11/2014. (IV. 4.) AB határozat címe helyesen a
következő:
„A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének és
nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról”
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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.

