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III.

14049

Kormányrendeletek

A Kormány 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program,
b)
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program,
c)
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program,
d)
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program,
e)
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program,
f)
a Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program,
g)
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
előirányzatából nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére, működtetésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
3. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,
4. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
5. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
6. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
7. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,
8. belső szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató,
9. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
10. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
11. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás
igényeihez igazítottan jön létre,
12. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
13. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
14. együttműködéshez kötődő tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 64. pontja szerinti tanácsadás,
15. együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 65. pontja szerinti
szolgáltatás,
16. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció,
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elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz)
I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés,
elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés
vagy létesítmény,
energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított
energiamennyiség,
energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti alap,
energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,
energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és
távhűtés,
élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,
foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és
középvállalkozásnak nem részvényese (pl. a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és
a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát),
hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,
hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget
meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz,
ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható),
hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz,
hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon,
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,
immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új
létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével
olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti klaszter,
innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás,
segítségnyújtás és képzés,
innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a)
független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági
legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy
ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki,
vagy
b)
esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek
legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,
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ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus
vizsgálat,
kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés,
kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték,
kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés,
kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi
megszüntetésére vonatkozó terv (pl. kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése,
más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő
eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés),
kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke,
kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott
sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,
környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
62. pontja szerinti munkahely,
kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely
az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel
szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás
nyereségétől vagy veszteségétől függ (pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin
tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke),
létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális
javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem
vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó
a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
megbízott szervezet: az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap vagy olyan nemzetközi
pénzügyi intézmény, amelynek a tagállam a részvényese, vagy valamely tagállamban letelepedett, valamely
hatóság, közjogi szervezet vagy közfeladatot ellátó magánjogi szervezet ellenőrzése alatt álló, közérdeket
megvalósító pénzügyi intézmény, melyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek vagy a helyébe lépő jogszabálynak megfelelően
választottak vagy jelöltek ki, és amelyet a tagállam bízott meg kockázatfinanszírozási célú intézkedés
végrehajtásával,
megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,
megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti
létesítmény,
működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §
(4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési
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73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia
és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és
a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,
nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 107. pontja szerinti
energiatermelés,
nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,
nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos
megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,
passzív szélessávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra,
pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy
vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló,
személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott
általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás,
személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás
vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés,
szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,
szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja tevékenység vagy mulasztás,
szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv,
szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,
szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés,
szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció,
szélessávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,
szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
134. pontja szerinti munka,
szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és
a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes
minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési,
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,
tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kisés középvállalkozás,
uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 139. szám

14053

új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,
106. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat,
107. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,
108. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti használat,
109. védett foglalkoztatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 100. pontja szerinti foglalkoztatás,
110. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett
kis- és középvállalkozás, amely
a)
még egyetlen piacon sem működik,
b)
az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c)
új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben
elért átlagos éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést
igényel.
(2) Az újonnan létrehozott vállalkozás esetén az alapítók az (1) bekezdés 31. pontja szerinti független
magánbefektetőnek minősülnek.
(3) Az (1) bekezdés 36. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket és a sportoló
jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e
munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.
(4) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az (1) bekezdés 42. pont b) alpontja szerinti
arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.
105.

II. Fejezet
AZ OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
3. §

(1) Az operatív program előirányzatából támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség
(a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni
vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély részére nyújtható.
(2) Az operatív program előirányzatából működési támogatásnak nem minősülő
a)
vissza nem térítendő támogatás, illetve
b)
visszatérítendő támogatás
nyújtható.
(3) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(4) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes
jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát
követően hozható meg.

4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
4. §		
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,
2.
foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozásoknál,
3.
a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével,
gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,
fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújuló
energia felhasználásának támogatása,
a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók
kialakítása,
leromlott városi területek rehabilitációja,
erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés
segítségével,
a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási megállapodások, valamint azok
munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,
a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,
a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
a helyi identitás és kohézió erősítése.

5. §		
Ha a 4. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 4. §
1.
1–3. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2.
1–3. és 6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak
nyújtott beruházási támogatás,
3.
1., 2. és 13. pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4.
1., 2., 6. és 13. pontja alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5.
1. és 2. pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
6.
1. és 2. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
7.
1. és 2. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
8.
12. és 13. pontja alapján képzési támogatás,
9.
12. és 13. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott
támogatás,
10.
12. és 13. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás
formájában nyújtott támogatás,
11.
12. és 13. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó
többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
12.
12. és 13. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
13.
1., 2., 5., 6. és 8. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
14.
8. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,
15.
1., 2. és 5–8. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
16.
1. és 5. pontja alapján szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
17.
1., 2. és 8. pontja alapján energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás,
18.
1., 2., 5., 6. és 8. pontja alapján energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
19.
1., 2. és 5–8. pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
20.
5., 6. és 8–11. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
21.
5., 6., 8–11. pontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott
támogatás,
22.
1–3. és 5–11. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
23.
1–15. pontja alapján csekély összegű támogatás,
24.
3–5. és 7–12. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
25.
3–5. és 7–12. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés,
26.
3. és 7. pontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,
27.
10. pontja alapján a kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos
együttműködési költségeihez nyújtott támogatás
nyújtható.
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5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
6. §		
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2.
kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3.
vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4.
a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5.
a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6.
a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal
rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
7.
az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8.
az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
9.
a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10.
a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11.
a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
alkalmazásának növelése által,
12.
az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
13.
a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
14.
a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett
munkaerő-piaci programokhoz,
15.
jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
16.
a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növelése,
17.
a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci
kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18.
a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19.
a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20.
kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz
nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése
érdekében,
21.
az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése,
22.
a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások
külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23.
az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
24.
a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való
hozzáférésének biztosítása.
7. §		
Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §
1. 1–3., 5–9., 11., 19. és 22. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2.
1–6., 8. és 21. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak
nyújtott beruházási támogatás,
3.
1., 3–6., 9., 10. és 21. pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4.
1., 3–6. és 21. pontja alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5.
8. és 20–22. pontja alapján kockázatfinanszírozási támogatás,
6.
1., 4–6., 8., 9., 15., 20–22. és 24. pontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7.
4–6. és 20–22. pontja alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
8.
4–6. és 20–22. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9.
1–6. és 20–22. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
10.
1–5., 8–10. és 20–22. pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
11.
1–5., 8., 9., 20–22. és 24. pontja alapján eljárási innováció és szervezési innováció támogatásához nyújtott
támogatás,
12.
1–3., 5., 8., 9., 12–14., 17., 18., 22. és 24. pontja alapján képzési támogatás,
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13.

12–14., 22. és 24. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás,
14.
12–14., 22. és 24. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
15.
12–14., 22. és 24. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó
többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
16.
12–14., 22. és 24. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy
költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
17.
11. és 20–22. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
18.
11. és 20–22. pontja alapján épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás,
19.
11. és 20–22. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
20.
11. és 20–22. pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
21.
7. pontja alapján szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
22.
19. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
23.
1–24. pontja alapján csekély összegű támogatás,
24.
7., 10., 21. és 23. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
25.
7., 10., 13., 21. és 23. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés,
26.
4. és 6. pontja alapján halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás
nyújtható.

6. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
8. §		
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
a vállalkozások növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek javítása Pest megyében,
2.
a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése,
3.
a vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,
4.
megerősített tudásbázisok,
5.
a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
6.
a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a kutatás-fejlesztés erősítése érdekében,
7.
az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati ingatlanokban és
önkormányzati tulajdonú lakóépületekben,
8.
a szén-dioxid kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése által,
9.
a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,
10.
a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság
életminőségének javítása,
11.
erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális kínálatbővítés és közösségfejlesztés
segítségével,
12.
a társadalmi együttműködés erősítése,
13.
magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,
14.
az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
15.
az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci
integrációja,
16.
a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való
hozzáférésének biztosítása,
17.
jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
18.
a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és
tudatosságának növekedése,
19.
a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci
kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
20.
a gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési intézményrendszer kialakítása.
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9. §		
Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §
1.
1–6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2.
1–6. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási támogatás,
3.
1–6. pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4.
1–4. pontja alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5.
3., 5. és 6. pontja alapján kockázatfinanszírozási támogatás,
6.
2–6., 16. és 18. pontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7.
1–6. pontja alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
8.
1–6. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9.
1–6. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
10.
1–6. pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
11.
1–6., 16. és 18. pontja alapján eljárási innováció és szervezési innováció támogatásához nyújtott támogatás,
12.
12., 15., 16., 19. és 20. pontja alapján képzési támogatás,
13.
12., 15. és 16. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás,
14.
12., 15. és 16. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
15.
12., 15. és 16. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó
többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
16.
12., 15. és 16. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
17.
7. és 8. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
18.
7. és 8. pontja alapján épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás,
19.
7. és 8. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
20.
10. pontja alapján szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
21.
7. pontja alapján az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás,
22.
7. pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
23.
10. és 11. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
24.
7., 10. és 11. pontja alapján a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
25.
1–20. pontja alapján csekély összegű támogatás,
26.
8., 11., 13. és 14. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
27.
11., 13. és 14. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.

7. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
10. §		
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és
munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
2.
a család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek
kibontakoztatása,
3.
aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,
4.
a társadalmi együttélés erősítése,
5.
a területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,
6.
a mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,
7.
az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,
8.
népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
9.
a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció
megerősítése,
10.
az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói
mobilitás,
11.
hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése,
a területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,
a mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő
infrastrukturális beruházások,
a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,
a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon
keresztül,
az intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,
az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,
a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,
felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,
visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,
társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

11. §		
Ha a 10. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 10. §
1.
5., 13., 20. és 21. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2.
5., 13. és 21. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak
nyújtott beruházási támogatás,
3.
5., 13., 17. és 21. pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4.
17. pontja alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5.
11. és 21. pontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
6.
17. és 20. pontja alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
7.
20. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
8.
22. pontja alapján eljárási innováció és szervezési innováció támogatásához nyújtott támogatás,
9.
1., 5., 7., 10., 17. és 18. pontja alapján képzési támogatás,
10.
1. és 11. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott
támogatás,
11.
1. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás
formájában nyújtott támogatás,
12.
1. pontja alapján a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
13.
1. és 11. pontja alapján a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
14.
2–4., 7., 13., 16., 18., 19. és 22. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatás,
15.
13., 19. és 20. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
16.
1–22. pontja alapján csekély összegű támogatás,
17.
9. és 12. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
18.
7–9., 11., 12., 14–16., 18. és 19. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.

8. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
12. §		
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
az eljutási idő javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton,
2.
a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése,
3.
a dunai hajózás biztonságának javítása,
4.
az elővárosi vasúton utazók számának megőrzése,
5.
a városi közösségi közlekedési utazási idő csökkentése,
6.
az intermodális személyszállítási kapcsolatok javítása,
7.
a közlekedési rendszer olajfüggőségének csökkentése,
8.
a torlódások csökkentése a magyarországi regionális úthálózaton.
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13. §		
Ha a 12. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 12. §
1.
1–5. és 7. pontja alapján képzési támogatás,
2.
2., 4. és 5. pontja alapján az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában
a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
3.
2., 4. és 5. pontja alapján a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott
beruházási támogatás,
4.
2., 4. és 5. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
5.
2., 4. és 5. pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
6.
1. és 8. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,
7.
1–8. pontja alapján csekély összegű támogatás,
8.
1–5. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
9.
1–5. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés,
10.
1–5. és 7. pontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.

9. Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program
14. §		
A Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő
jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek
kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,
2.
szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,
3.
a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális
hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,
4.
az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,
5.
az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában,
6.
Országos Környezeti Kármentesítési Program,
7.
hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,
8.
épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,
9.
távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,
10.
intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására.
15. §		
Ha a 14. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 14. §
1.
4. és 5. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2.
4. és 5. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak
nyújtott beruházási támogatás,
3.
7–10. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
4.
8. pontja alapján épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás,
5.
7. és 9. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,
6.
3., 5., 7–9. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,
7.
6. pontja alapján szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
8.
3., 8. és 9. pontja alapján energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás,
9.
3. és 5. pontja alapján hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás,
10.
10. pontja alapján energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
11.
3. és 5–10. pontja alapján környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
12.
1–10. pontja alapján csekély összegű támogatás,
13.
1–5. és 7–10. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
14.
1–5. és 7–10. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.
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10. Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
16. §		
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1.
szervezet- és folyamatfejlesztés,
2.
elektronikus ügyintézés kibővítése,
3.
központi közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése,
4.
közigazgatási dolgozók kompetenciafejlesztése,
5.
korszerű közigazgatási ügyintézés,
6.
egységes elégedettségmérési program,
7.
integrált közszolgáltatási információs rendszer bevezetése,
8.
a közszolgáltatások rendszerszintű megújítását megalapozó kutatások,
9.
közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése,
10.
innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek.
17. §		
Ha a 16. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 16. §
1.
1–5., 7. és 9–10. pontja alapján képzési támogatás,
2.
1–10. pontja alapján csekély összegű támogatás,
3.
1–10. pontja alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
4.
1–10. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.

III. Fejezet
AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
18. §		
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
19. §

(1) Nem ítélhető meg támogatás
a)
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b)
közszolgáltatásért járó ellentételezés, személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés és – a 100. §
(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben
lévő vállalkozás részére.
(2) Nem ítélhető meg
a)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 11–15. és 30–46. alcím szerinti támogatás,
b)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 11., 12., 14., 15., 17., 18. és 41–46. alcím szerinti támogatás,
c)
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás
részére támogatás, ha
ca)
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb)
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d)
támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e)
támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f)
támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
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20. §		
A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási
kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
21. §

(1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(4) A 16. és 17. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

22. §

(1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása
előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének
a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont
kamatláb alkalmazásával.

23. §

(1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
1.
regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt
– figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget,
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,
2.
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási
támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
3.
a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
4.
a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
5.
a kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési
költségeihez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 2 millió
eurónak megfelelő forintösszeget,
6.
kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a 15 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,
7.
induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 43–45. §-ban meghatározott mértéket,
8.
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
a)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
b)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha
a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
c)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
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d)

meghaladja az a)–c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,
e)
meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához
használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni)
és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján
megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó
diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,
f)
kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
9.
a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió
eurónak megfelelő forintösszeget,
10.
az innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
11.
a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
12.
az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
13.
képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
14.
a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott
támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
15.
a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez
nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
16.
a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén
vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
17.
a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott
támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
18.
a 30–32., 34., 35. és 38. alcím szerinti, továbbá energiatermelő létesítményhez nyújtott, a 37. alcím szerinti
támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
19.
épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás esetén meghaladja a 10 millió eurónak
megfelelő forintösszeget a 68. § (4) bekezdése szerint,
20.
szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és
beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
21.
elosztóhálózathoz nyújtott, a 37. alcím szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként
meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
22.
energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és
beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
23.
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén projektenként meghaladja
a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
24.
sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja
a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja az 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,
25.
helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra
esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó összköltséget.
(2) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja
szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes költsége
meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
24. §		
E rendelet alapján
a)
regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b)
a 12–45. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
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c)
csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
d)
csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén 2019. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.

IV. Fejezet
AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
11. A regionális beruházási támogatás
25. §

(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a)
olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa)
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás,
vagy
ab)
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b)
olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz
a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti
tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

26. §

(1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással
létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás
esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak
minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.

27. §		
Nem nyújtható támogatás
a)
acélipari tevékenységhez,
b)
hajógyártási tevékenységhez,
c)
szénipari tevékenységhez,
d)
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e)
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f)
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g)
az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
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h)

ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett
meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat
alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási
kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.

28. §

(1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott
mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

29. §

(1) A támogatás keretében elszámolható
a)
a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b)
a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c)
az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és
b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a)
a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b)
immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c)
létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d)
az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint
elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi
összege a munkakör betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a)
a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő
legalább három évig fennáll, illetve
b)
a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján
merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a)
azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b)
az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c)
azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d)
azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz
a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
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e)

azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f)
azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a)
a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b)
a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c)
az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben
lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d)
a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e)
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége,
f)
nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a)
a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b)
a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c)
kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen
fenntartja,
d)
nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.
30. §		
A beruházás megkezdésének napja
a)
építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b)
tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba)
a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb)
– a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező
érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc)
– a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által
aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását
igazoló okmányon,
c)
létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d)
az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.
31. §

(1) Ha a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.
(3) Az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell biztosítani. Az infrastruktúra beruházási költségét legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes
hozzáférési lehetőséget kaphat, amelynek a túlkompenzáció elkerülése érdekében arányban kell állnia a beruházási
költséghez való hozzájárulás mértékével.

32. §

(1) A támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési
hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik,
hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.
(2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
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(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
(4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és
a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

12. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott
beruházási támogatás
33. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(3) A támogatás keretében
a)
a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b)
a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége
számolható el.
(4) A támogatás a 29. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d) pontja, (7) bekezdés a)–d) pontja, valamint
(8) bekezdés a) és c) pontja szerinti feltételekkel nyújtható.

13. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
34. §

(1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy
az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat
a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz
vagy hirdetéshez).

14. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás
35. §

(1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállító
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

15. A kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos
együttműködési költségeihez nyújtott támogatás
36. §

(1) A kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési költségeihez
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében
a)
a szervezeti együttműködés költsége (pl. az együttműködési projekthez kapcsolódó személyzeti- és
irodaköltség),
b)
a külső tanácsadó vagy szolgáltató által nyújtott, az együttműködéshez kötődő tanácsadás és
az együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás költsége,
c)
a projekthez közvetlenül kapcsolódó útiköltség, a berendezések költségei és beruházási kiadások, valamint
kizárólag a projekt céljaira való használatuk mértékéig az eszközök és berendezések értékcsökkenése
számolható el.
(3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem
kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).
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16. A kockázatfinanszírozási támogatás
37. §

(1) A kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a pénzügyi közvetítő, illetve annak kezelője,
független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
(2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a)
tőkebefektetés,
b)
kvázisajáttőke-befektetés,
c)
tőkejuttatás,
d)
kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e)
kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.
(3) A független magánbefektető részére a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható támogatás.
(4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:
a)
sajáttőke-befektetés,
b)
kvázisajáttőke-befektetés,
c)
hitel,
d)
kezességvállalás, vagy
e)
az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.

38. §

(1) A 37. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege intézkedésenként és vállalkozásonként nem haladhatja meg
a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A támogatás a következő feltételek fennállása esetén irányulhat – akár a 2. § (1) bekezdés 110. pont b) alpontja
szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezettbe történő kiegészítő befektetésre:
a)
a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b)
az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és
c)
a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet
3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kisés középvállalkozásnak minősülnek.
(3) Végső kedvezményezettbe történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.

39. §

(1) A 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tőkebefektetés és b) pontja szerinti kvázisajáttőke-befektetés esetén
a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és lejegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 30%-a
fordítható likviditáskezelési célra.
(2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett
szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az alap szintjén összesített
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a)
10%-át a 2. § (1) bekezdés 110. pont a) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen
piacon sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b)
40%-át a 2. § (1) bekezdés 110. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c)
60%-át a 2. § (1) bekezdés 110. pont c) alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és a 2. § (1) bekezdés
110. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
(3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott
különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a magánbefektetői részvétel
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.

40. §

(1) A pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az alapján, hogy azok mely tagállamban vannak
letelepedve vagy bejegyezve. A pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely előre
meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.
(2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
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(3) A pénzügyi közvetítőt üzleti alapon kell irányítani. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi
közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően – annak kezelője
a)
jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és
az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b)
általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c)
javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi
közvetítőt, vagy annak kezelőjét objektív kritériumokon (pl. tapasztalat, szakértelem, valamint operatív és
pénzügyi kapacitás) alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,
d)
teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal
a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető
érdekével,
e)
befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
(4) A befektető képviseltetheti magát a befektetési alap irányító testületében (pl. felügyelőbizottságban, tanácsadó
bizottságban).
41. §

(1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a)
a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b)
a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer
kialakítása,
c)
az állami befektetőt terhelő első veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az állami és
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,
d)
a 37. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással
biztosított portfólió 25%-át.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is
szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű
kezességvállalási díjat fizet.
(3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást vagy hitelt nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek
a következő feltételeket kell teljesítenie:
a)
az intézkedés eredményeként a pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a támogatás
elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az intézkedés által
nyújtott gazdasági előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges
fedezet mértékének, a kezességvállalási díjnak vagy a kamatlábaknak a csökkentése által a lehető
legteljesebb mértékben átadásra kerül a végső kedvezményezettnek,
b)
hitel esetén a 38. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának megállapítása során
a hitel névértékét kell figyelembe venni, és
c)
kezességvállalás esetén a 38. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának
megállapítása során a hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a kezességvállalással a fennálló hitel
legfeljebb 80%-a biztosítható.
(4) A finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a következő feltételek teljesülése esetén
biztosítható:
a)
a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b)
a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi
közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti szempontból megalapozott befektetési
stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja
a gazdasági megvalósíthatóság és – az adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége
szempontjából – a hatékonyság elérése,
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d)
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a végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan életképes üzleti terven alapul, amely
részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva
az üzleti terv pénzügyi életképességét, és
minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia kerül
kidolgozásra.

17. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
42. §		
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján
jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt
éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
43. §

(1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem
haladhatja meg
a)
az 1 millió eurót,
b)
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,
c)
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.
(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben
meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre
vonatkozó legmagasabb összeggel.

44. §

(1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás,
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a)
az 1,5 millió eurót,
b)
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,
c)
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót,
(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb
hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges
futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén
a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.
(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

45. §		
Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőkebefektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke
nem haladhatja meg
a)
a 0,4 millió eurót,
b)
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c)
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.
46. §

(1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 43–45. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja
révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan megengedett
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz részét
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának
meghatározásához.
(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 43–45. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

18. A felkutatási költséghez nyújtott támogatás
47. §

(1) A felkutatási költséghez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a kockázatfinanszírozási támogatásban vagy induló vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesíthető
vállalkozások felkutatásának költségéhez nyújtható.
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(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A támogatás keretében az alapkezelő vagy befektető által – a kockázatfinanszírozási támogatásban vagy induló
vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesíthető vállalkozások körének meghatározása érdekében – végzett
előzetes vizsgálat és hivatalos átvilágítás költsége számolható el.

19. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
48. §

(1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.
(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a)
alapkutatás,
b)
ipari kutatás,
c)
kísérleti fejlesztés,
d)
megvalósíthatósági tanulmány.
(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

49. §

(1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
(2) A 48. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható
a)
a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b)
az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez,
csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek
számolhatóak el,
c)
az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított
amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási
költségek számolhatóak el,
d)
a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
e)
a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(3) A 48. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége
számolható el.

50. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a)
alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b)
ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c)
kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d)
megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a)
10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b)
15 százalékponttal növelhető, ha
ba)
a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több,
mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy
bb)
ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
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(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható
költségek 80%-áig növelhető.
(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

20. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
51. §

(1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat.
A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez
való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra
megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági
tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó
finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és
objektíven indokolható számviteli elvek alapján.
(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell
alkalmazni.

21. Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás
52. §

(1) Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.
(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.
(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg
a 10 évet.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a)
az együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a specializált, személyre szabott üzleti
szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b)
az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének
növelése érdekében végzett marketingtevékenység,
c)
a klaszter létesítményeinek kezelése, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés
támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

53. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

54. §

(1) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit
legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció
elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás
mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
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(2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása
piaci vagy költségalapon történik.

22. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
55. §

(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) keretében elszámolható
a)
a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b)
olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő
költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott,
nem helyettesítő munkakörben dolgozik,
c)
innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha
a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

23. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
56. §

(1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
keretében elszámolható
a)
a személyi jellegű ráfordítás,
b)
a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk
mértékéig és idejére,
c)
a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező ismeret és szabadalom költsége,
d)
a további általános és egyéb működési költség, ide értve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik
kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség
legalább 30%-át.

24. A halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás
57. §

(1) A halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(2) A támogatott projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi vállalkozása szempontjából jelentőséggel kell
bírnia.
(3) A támogatás kizárólag a kutatási és tudásközvetítő szervezet részére nyújtható azzal, hogy a támogatás nem
foglalhat magában halászati- vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával
foglalkozó vállalkozás részére nyújtott, a kutatással össze nem függő közvetlen támogatást.
(4) A támogatás keretében a 49. § (2) bekezdése szerinti költségek számolhatók el.
(5) A támogatott projekt megkezdése előtt közzé kell tenni az interneten
a)
a támogatott projekt megvalósításának tényét,
b)
a támogatott projekt célját,
c)
a támogatott projekt várható eredményei közzétételének tervezett időpontját és az interneten való
közzétételének helyét,
d)
utalást arra, hogy a támogatott projekt eredményei térítésmentesen rendelkezésre állnak majd az érintett
ágazatban vagy alágazatban működő valamennyi vállalkozás számára.
(6) A támogatott projekt eredményeit – a projekt befejezésének időpontjától vagy az eredmény bekövetkezésétől
számított – 5 éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten.
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25. A képzési támogatás
58. §

(1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a)
megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b)
középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c)
kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a)
az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek
a képzésen,
b)
az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint
az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk
mértékéig),
c)
a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d)
a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs
költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt
vesznek a képzésen,
e)
a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

26. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában
nyújtott támogatás
59. §

(1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 75%-át.
(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő
bérköltség számolható el.
(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának
nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.
(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.
(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek
vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos
foglalkoztatásra jogosult.

27. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség
ellentételezéséhez nyújtott támogatás
60. §

(1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a)
a helyiségek átalakításának költsége,
b)
a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához
kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,
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c)

a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében
ca)
a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
cb)
az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek
beszerzésének és érvényesítésének költsége,
d)
a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység
helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
e)
a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,
f)
a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű
munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
fa)
a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
fb)
az adminisztrációs és szállítási költségek.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha
a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

28. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
61. §

(1) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége,
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.
(3) Ha a foglalkoztatási időszak a hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.
(4) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.
(5) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez a szabály nem
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.
(6) A hátrányos helyzetű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy
a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos
foglalkoztatásra jogosult.

29. A hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás
62. §

(1) A hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében elszámolható a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy
a)
foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, de legfeljebb a hátrányos helyzetű
munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 24 hónapig,
b)
képzési költsége.
(3) A segítségnyújtás keretében azon tevékenységek támogathatóak, amelyek
a)
támogatják a hátrányos helyzetű munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez,
b)
segítséget nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz,
c)
megkönnyítik a munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését.
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30. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését szolgáló beruházási támogatás
63. §

(1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló
beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a)
az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő
környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező
nemzeti szabványok meglététől,
b)
uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő
környezetvédelmi szint emelését,
c)
az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére
irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak
kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt
járművekre, vagy
d)
meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

64. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

65. §

(1) A támogatás keretében
a)
az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b)
uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási
költség
számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.

31. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás
66. §

(1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt
történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 64. § (3) bekezdése szerint növelhető.
(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó,
a 65. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.
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32. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
67. §

(1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében
megvalósított beruházáshoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 65. § (2) és
(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

33. Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás
68. §

(1) Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) az épület- vagy lakástulajdonosok, továbbá a bérlők (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: kedvezményezett) épület-energiahatékonysági projektjeire nyújtható kölcsön vagy
kezességvállalás formájában.
(2) A támogatás energiahatékonysági alapon vagy más pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható.
(3) A támogatás keretében az épület-energiahatékonysági projekt teljes költsége elszámolható.
(4) A kedvezményezett szintjén a kölcsön névértéke vagy a kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja
meg projektenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul
szolgáló kölcsön 80%-át.
(5) A kedvezményezett által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára visszafizetendő összeg
nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél.
(6) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében
megvalósított beruházáshoz.

69. §

(1) A támogatásnak az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő részére juttatás, tőke, kezességvállalás
vagy kölcsön formájában biztosított forrásból kell állnia.
(2) A támogatásnak további magánbefektetői forrásokat kell bevonnia, hogy ezáltal az épület-energiahatékonysági
projekt számára nyújtott teljes finanszírozás legalább 30%-a magánforrásból kerüljön finanszírozásra.
(3) Ha a támogatást energiahatékonysági alap nyújtja, a 30%-os magánbefektetői forrás bevonására sor kerülhet
az energiahatékonysági alap, illetve az épület-energiahatékonysági projekt szintjén is.

70. §

(1) A pénzügyi közvetítő kezelőjét, valamint az energiahatékonysági alap kezelőjét az alkalmazandó uniós és nemzeti
jogszabályoknak megfelelően nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani.
A kiválasztás során nem tehető különbség a székhely vagy bejegyzés szerinti tagállam szerint. A pénzügyi
közvetítővel és az energiahatékonysági alap kezelőjével szemben a befektetés jellegével objektívan indokolható,
előre meghatározott kritériumok támaszthatók.
(2) A független magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani,
amely megfelel az uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja – a kezességvállalástól eltérő befektetés
esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben
részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása. Ha a magánbefektetőt nem ilyen eljárás
keretében választják ki, úgy a magánbefektetőnek biztosított méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes eljárás során kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania.
(3) Ha az állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus, az állami befektetőt terhelő első
veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni.
(4) Kezességvállalás esetén a kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a kezességvállalással biztosított portfolió
80%-át, az adott tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át. Díjmentesen
kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező kezességvállalás nyújtható. Ha
a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem
tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási díjat köteles fizetni.
(5) A befektető képviseltetheti magát az energiahatékonysági alap vagy a pénzügyi közvetítő alap irányító testületében
(pl. felügyelőbizottságban, tanácsadó bizottságban).
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(6) Az energiahatékonysági alapot vagy a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell
létrehozni.
(7) Annak érdekében, hogy a támogatási intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az üzleti szempontból
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása, átvilágítási folyamatot kell létrehozni.
71. §

(1) A pénzügyi közvetítőt és az energiahatékonysági alap kezelőjét üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani kell
a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha
a pénzügyi közvetítő és az energiahatékonysági alap kezelője
a)
jogszabály vagy szerződés alapján a legnagyobb gondossággal, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség
elkerülésével jár el,
b)
az alapkezelést a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett végzi,
c)
javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha
az energiahatékonysági alap kezelőjét és a pénzügyi közvetítőt objektív kritériumokon (pl. tapasztalat,
szakértelem, valamint operatív és pénzügyi kapacitás) alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
pályázati eljárás útján választják ki,
d)
teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal
a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető
érdekével.
(2) Az épület-energiahatékonysági projekt keretében folytatandó beruházás beruházási stratégiáját, kritériumait és
a tervezett ütemezést előre meg kell határozni, valamint előzetesen ki kell mutatni pénzügyi életképességét és
az energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását.
(3) Az energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a pénzügyi közvetítőnek nyújtott állami forrásra vonatkozóan
világos és reális kilépési stratégiát kell készíteni, lehetővé téve, hogy az épület-energiahatékonysági projektet a piac
finanszírozza, ha az erre készen áll.

34. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
72. §

(1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez
nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha
a)
az új kapcsoltenergia-termelő egység az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012.
október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv) foglaltaknak megfelelően a nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva
összességében primerenergia-megtakarítást ér el,
b)
a beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi
egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez
az erőművi egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.
(4) A támogatás keretében
a)
a támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású hagyományos hő- vagy energiatermelő
létesítmény beruházási költségének a különbsége,
b)
a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

35. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
73. §

(1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.
(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag
előállítására irányul.
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(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.
74. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a)
45%-át a 76. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b)
30%-át a 76. § (4) bekezdése esetén.
(2) A támogatási intenzitás a 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi
versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban,
a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének
kizárásával.

75. §

(1) Nem nyújtható támogatás
a)
ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b)
a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő
vízerőművekhez.
(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet
a termelés eredményétől.
(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

76. §

(1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség
számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége
számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.
(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás,
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

36. A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás
77. §

(1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (pl. a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása)
helyreállításához nyújtható.
(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi
szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a
alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére.
A támogatás a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.
(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület
független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól,
hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

37. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás
78. §		
Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez, illetve elosztó hálózathoz kapcsolódó beruházáshoz
nyújtható.
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79. §

(1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás keretében az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több
energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási
költsége számolható el.

80. §

(1) Elosztó hálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztó
hálózat működési eredménye közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségből.
(3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

38. A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás
81. §

(1) A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához
nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen
alkalmazható technológiát.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
(3) A támogatási intenzitás a 64. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható,
azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény
megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.
(5) A támogathatóság feltétele, hogy a beruházás hiányában a beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.
(6) Nem nyújtható támogatás
a)
az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,
b)
a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.
(7) A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján
viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.
(8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység
növelése nélkül.

39. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
82. §

(1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési
eredménye közötti különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és
hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához
kapcsolódó beruházáshoz.
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40. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás
83. §

(1) A 30–39. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 64. § (2) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.
(4) A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott
energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

41. A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás
84. §

(1) A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk (1) bekezdése szerinti károk helyreállítására nyújtható, ha
a)
az illetékes nemzeti hatóság az eseményt hivatalosan természeti katasztrófává minősítette, és
b)
a természeti katasztrófa és az érintett vállalkozás által elszenvedett károk között közvetlen ok-okozati
összefüggés áll fenn.
(2) Támogatást a természeti katasztrófa bekövetkezésétől számított négy éven belül lehet nyújtani.
(3) A támogatás keretében a természeti katasztrófa közvetlen következményeként bekövetkezett, az illetékes nemzeti
hatóság által elismert független szakértő vagy biztosító által megállapított kár összege számolható el.

85. §

(1) A kár lehet tárgyi eszközt érintő anyagi kár vagy a gazdasági tevékenységnek a katasztrófa bekövetkezésétől
számított legfeljebb hat hónapra történő részleges vagy teljes felfüggesztése miatti bevételkiesés.
(2) Az anyagi kár nagysága nem haladhatja meg az érintett tárgyi eszköz javítási költségét vagy a tárgyi eszköz
katasztrófa előtti gazdasági értéke és a katasztrófa bekövetkezése utáni értéke közötti különbséget.
(3) A bevételkiesés nagyságát az érintett vállalkozásnak a természeti katasztrófa által érintett létesítményhez
kapcsolódó pénzügyi adatai alapján kell megállapítani, a katasztrófa bekövetkezése utáni hat hónapra vonatkozó
pénzügyi adatoknak és a katasztrófa bekövetkezését megelőző öt év közül – a legjobb és legrosszabb pénzügyi
eredménnyel rendelkező két év elhagyásával – figyelembe vehető három év ugyanazon hat hónapjára számított
pénzügyi adatai átlagának összehasonlításával.
(4) A (3) bekezdés szerinti pénzügyi adatok a következők:
a)
kamatfizetés és adózás előtti eredmény,
b)
értékcsökkenés, és
c)
bérköltség.
(5) A kár nagyságát kedvezményezettenként kell megállapítani.
(6) A kár ellentételezésére folyósított támogatási és egyéb kifizetés – ide értve a biztosítási kötvény alapján történő
kifizetést is – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

42. A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás
86. §

(1) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(2) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.
(3) A támogatás keretében
a)
a passzív szélessávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,
b)
a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,
c)
a szélessávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége, és
d)
a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége
számolható el.

87. §

(1) A támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési
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hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik,
hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem
tervez a támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.
(2) Alépítmény építéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha az alépítmény több kábelhálózatnak és
különböző hálózati topológiáknak is helyet biztosít.
88. §

(1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
(3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani.
Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.
(4) A nagykereskedelmi hozzáférés díját a hálózat üzemeltetője a nemzeti szabályozó hatóság árazási elvei és
Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területeinek referenciaértékei alapján,
a hálózat üzemeltetője által kapott támogatás figyelembe vételével határozza meg.

89. §		
A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett
indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust
alkalmaz.

43. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
90. §

(1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével –
a következőkhöz nyújtható:
a)
muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ide értve a közösségi
teret –, koncertterem,
b)
tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c)
a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d)
művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e)
kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új
technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f)
zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

91. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a)
az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban
kulturális célra használják,
b)
a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség
áthelyezésének költsége),
c)
a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának
költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok
használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs
költség),
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d)

e)

92. §

a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége
(pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési
lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében
a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

(1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési
veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a)
a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz,
előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos
üzletmenetben felmerülő költség,
b)
a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége
(pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c)
a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének
javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek
hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d)
közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da)
az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db)
a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és
felszerelési költség,
dc)
a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd)
az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de)
az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási
támogatás,
df )
szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem
alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg)
a marketing költsége,
dh)
a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e)
a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f)
a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos,
közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

93. §		
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén
a támogatás összege a 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 92. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 80%-át.
94. §

(1) A 90. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a)
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b)
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek
jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a)
a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b)
a fordító díjazása,
c)
a szerkesztő díjazása,
d)
az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
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e)
az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és
f)
a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

44. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
95. §

(1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a)
beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b)
működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével,
működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes
módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban
finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket
nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

96. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési
eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

97. §

(1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő
működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-,
a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak
el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

45. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
98. §

(1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
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(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.
(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
99. §

(1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

46. A csekély összegű támogatás
100. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

47. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás
101. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg
az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
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(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha
az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól,
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.
(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

48. A közszolgáltatásért járó ellentételezés
102. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.
(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony
ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke
szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

49. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés
103. § (1) A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel
a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt
rendelkezéseknek.
(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és az 1370/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.
(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.
(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási
közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási
közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több
mint 50%-át köteles maga nyújtani.
(5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről,
felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások
működtetésére.
(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem történhet,
használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági
előnye nem származhat.
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V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
104. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
105. §		
E rendelet
a)
5. § 1–22. és 27. pontja, 7. § 1–22. és 26. pontja, 9. § 1–24. pontja, 11. § 1–15. pontja, 13. § 1–6. pontja,
15. § 1–11. pontja, 17. § 1. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 17–22., 24–29., 31–38., 40.,
41., 45–50. és 52–56. cikkei,
b)
5. § 23. pontja, 7. § 23. pontja, 9. § 25. pontja, 11. § 16. pontja, 13. § 7. pontja, 15. § 12. pontja, 17. § 2. pontja
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.),
c)
5. § 24. pontja, 7. § 24. pontja, 9. § 26. pontja, 11. § 17. pontja, 13. § 8. pontja, 15. § 13. pontja, 17. §
3. pontja 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.),
d)
5. § 25. pontja, 7. § 25. pontja, 9. § 27. pontja, 11. § 18. pontja, 13. § 9. pontja, 15. § 14. pontja, 17. § 4. pontja
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
e)
5. § 26. pontja, 13. § 10. pontja 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.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 256/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: GET Vhr.) 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A GET 28. § (4) bekezdése alapján korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmező gazdasági társaság
az engedélykérelemben köteles megjelölni kézbesítési megbízottjának nevét és címét. A kézbesítési megbízottal
kötött megbízási szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.”
2. §		
A GET Vhr. 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez csatolni
kell:)
„6. a kérelmező képviselőjének telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét, a GET 28. § (4) bekezdése
alapján kérelmező kézbesítési megbízottjának címét, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét, valamint
a kézbesítési megbízásra kötött szerződést;”
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3. §		
A GET Vhr. 5. számú melléklet VI/A. Fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez csatolni
kell:)
„9. a GET 28. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén hatósági igazolást arról, hogy a kérelmező
az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más
államban ténylegesen és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 257/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
3. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás
megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése
megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 257/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez
A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” cím 5. pontjában foglalt táblázat
a következő 69–71. sorral egészül ki:
(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön
gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

„
69.

5F-AMP, 5F-AMB, 5-fluoro AMB, 5-fluoro AMP

Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]
carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

70.

MXP, methoxyphenidine, 2-MeO-diphenidine

1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine

71.

3F-phenmetrazine, meta-fluoro-phenmetrazine,
meta-F-phenmetrazine

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine
”
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A Kormány 258/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Ez a rendelet
1. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2012. október 10-i 2012/50/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
3. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kadmiumot tartalmazó alkalmazások
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2012. október 10-i 2012/51/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
7. 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,
8. 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,
9. 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,
10. 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,
11. 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
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mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2013. október 18-i 2014/8/EU bizottsági irányelvnek,
12. 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,
13. 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,
14. 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,
15. 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,
16. 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,
17. 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,
18. 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,
19. 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,
20. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található
dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/69/EU bizottsági irányelvnek,
21. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben (MCP-k)
lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
szóló, 2014. március 13-i 2014/70/EU bizottsági irányelvnek,
22. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott
multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/71/EU bizottsági irányelvnek,
23. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű
motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek
forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található nyomtatott
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áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/72/EU bizottsági irányelvnek,
24. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt
platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/73/EU bizottsági irányelvnek,
25. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben
használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014.
március 13-i 2014/74/EU bizottsági irányelvnek,
26. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott
ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt hidegkatódos
fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany mentesítése tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/75/EU
bizottsági irányelvnek,
27. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reklámokban, a dekorációkban,
az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel előállított, cső
alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/76/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
2. §

(1) A RoHS rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A RoHS rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
1.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban
található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/69/EU
bizottsági irányelvnek,
2.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben
(MCP-k) lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/70/EU bizottsági irányelvnek,
3.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott
multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/71/EU
bizottsági irányelvnek,
4.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső
égésű motorok egyéb elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus
alkatrészek forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található
nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/72/EU bizottsági irányelvnek,
5.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt
platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/73/EU bizottsági irányelvnek,
6.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és
vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs
csatlakozórendszerekben lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/74/EU bizottsági irányelvnek,
7.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba
hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt
hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany
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mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2014. március 13-i 2014/75/EU bizottsági irányelvnek,
8.
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reklámokban, a dekorációkban,
az épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel
előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2014. március 13-i 2014/76/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 258/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 374/2012. (XII. 18.) 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):

3.
Típus
4.

Általános világítási célra szolgáló
fénycső

5.

P
Teljesítmény
W
P < 30 W

30 W ≤ P < 50 W

Maximális
megengedett
koncentráció
5 mg

2011. december 31-ig

3,5 mg

2012. december 31-ig

2,5 mg

2013. január 1-jétől

5 mg
3,5 mg

6.

50 W ≤ P < 150 W

7.

150 W ≤ P

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

-

9.

-

Különleges rendeltetésű fénycső

10. Általános világítási célra szolgáló,
legalább 20 000 óra élettartamú
fénycső

P < 30 W

A mentesség határideje

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

5 mg

mentesség ideje nincs
korlátozva

15 mg

mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás

2011. december 31-ig

7 mg

2012. január 1-jétől

5 mg

mentesség ideje nincs
korlátozva

3,5 mg

2017. december 31-ig

11. b) Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):
12.
Típus
13. Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral, 9 mm
alatti csőátmérővel (pl. T2)

Ø
Csőátmérő
mm
Ø < 9 mm

14. Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T5)

9 mm < Ø ≤ 17 mm

15. Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T8)

17 mm < Ø ≤ 28 mm

16. Normál élettartamú fénycső
háromsávos fényporral (pl. T12)
17. Hosszú (legalább 25 000 óra)
élettartamú fénycső háromsávos
fényporral

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

18. c) Egyéb kompakt fénycsövekben használt higany (fénycsövenként):
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Ø
Csőátmérő
mm

Maximális
megengedett
koncentráció

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

19.
Típus

A mentesség határideje

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
22. Nem egyenes fénycsövek
17 mm < Ø
háromsávos fényporral, 17 mm
15 mg
2012. január 1-jétől
feletti csőátmérővel (pl. T9)
23. Egyéb általános világítási célra
nincs korlátozás 2011. december 31-ig
szolgáló vagy különleges
rendeltetésű lámpák (pl. indukciós
15 mg
2012. január 1-jétől
lámpák)
24.
d) Különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben (CCFL és
EEFL) használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként/lámpánként):
25.
26.

Típus
Rövid

L
Lámpahossz
mm
L ≤ 500 mm

27. Közepes hosszúságú

500 mm < L
L ≤ 1 500 mm

28. Hosszú

L > 1 500 mm

29. Egyéb kisnyomású kisülőlámpák
30.

31.

-

Maximális
megengedett
koncentráció
nincs korlátozás
3,5 mg
nincs korlátozás
5 mg
nincs korlátozás
13 mg
nincs korlátozás
15 mg

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

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

P
Teljesítmény
W

32.

P ≤ 155 W

33.

155 W < P ≤ 405 W

34.

P > 405 W

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

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

35. f) Egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban használt higany,
amelynek megengedett mennyisége (égőnként):
36.
37.

P ≤ 155 W

155 W < P ≤ 405 W

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
25 mg

2012. január 1-jétől

nincs korlátozás 2011. december 31-ig
30 mg

2012. január 1-jétől

9
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38.

P > 405 W
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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. A reklámokban, a dekorációkban,
az épületmegvilágításban, a
speciális megvilágításban és a
művészeti alkotásokban használt,
kézzel előállított, cső alakú
kisülőlámpákban lévő higany,
melynek megengedett mennyisége

-

80 mg

2018. december 31-ig

a) kültéri alkalmazások, valamint
20°C alatti hőmérsékletnek
kitett beltéri alkalmazások
esetében

20 mg elektródpáronként + 0,3 mg
cm-enként a cső
hosszát figyelembe
véve, de legfeljebb

b) minden egyéb beltéri
alkalmazás esetében

15 mg elektródpáronként + 0,24 mg
cm-enként a cső
hosszát figyelembe
véve, de legfeljebb

43. II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
Típus

44.

45. Katódsugárcsövek üvegében
használt ólom

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék
nincs korlátozás

A mentesség határideje
mentesség ideje nincs
korlátozva

46. Fénycsövek üvegében használt
ólom

≤ 0,2 m/m %

47. Ólom a megmunkálásra szánt acél
ötvözőelemeként, illetve
galvanizált acélban

≤ 0,35 m/m %

48. Ólom az alumínium
ötvözőelemeként

≤ 0,4 m/m %

mentesség ideje nincs
korlátozva

≤ 4 m/m %

mentesség ideje nincs
korlátozva

49.

Rézötvözet

50. Magas olvadáspontú, ólomtartalmú
forraszanyagok (azaz olyan
ólomötvözetek, amelyek legalább
85 tömegszázalékban tartalmaznak
ólmot)
51. A szerverekben, az adattároló
rendszerekben, a tárolási és
elrendezési rendszerekben, a
hálózati infrastruktúra kapcsoló,
jelző és adatátviteli
berendezéseiben és a távközlési

mentesség ideje nincs
korlátozva
mentesség ideje nincs
korlátozva

mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva
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hálózatok hálózatkezelése során
használt forrasztóanyagokban lévő
ólom
52. 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

53. 125 V AC vagy 250 V DC vagy
ennél magasabb névleges
feszültségű kondenzátorokban
használt dielektromos kerámiában
lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

54. 125 V AC vagy 250 V DC alatti
névleges feszültségű
kondenzátorokban használt
dielektromos kerámiában lévő
ólom

nincs korlátozás

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

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

nincs korlátozás

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

nincs korlátozás

57. C-press rugalmas tűs
csatlakozórendszerekben használt
ólom

nincs korlátozás

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

58. Nem C-press rugalmas tűs
csatlakozórendszerekben használt
ólom

nincs korlátozás

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

59. A hővezető modulok
tömítőgyűrűjén bevonóanyagként
használt ólom

nincs korlátozás

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

mentesség ideje nincs
korlátozva

2016. július 21-ig

60. Optikai alkalmazásokban használt
fehér üvegekben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

61. Reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt
üveg filterekben és üvegekben
használt kadmium és ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

14096

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

11

nincs korlátozás

63. Flip Chip integrált áramkörökben a
félvezető süllyesztéke és hordozója
között működőképes elektronikus
kapcsolatot lehetővé tevő
ólomtartalmú forraszanyag

nincs korlátozás

64. Az olyan vonalizzókban található
ólom, amelyek csöve szilikát
bevonatú

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

mentesség ideje nincs
korlátozva

2013. szeptember 1-jéig

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

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

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

≤ 1 m/m %

mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

67. Ólom és kadmium a zománc
üvegre, például boroszilikát üvegre
vagy nátronüvegre való
felviteléhez használt
nyomdafestékekben
68. Ólom a csatlakozók kivételével a
0,65 mm vagy kisebb osztóközű,
finom osztású (fine-pitch)
komponensek felületén
69. Korong- és síkmátrix alakú
többrétegű kerámiakondenzátorok
géppel készített átmenőfuratokba
történő forrasztásához használt
forrasztóanyagokban lévő ólom
70. Ólom-oxid a felületvezető
elektronkibocsátó kijelzőkben
(SED) használt szerkezeti
elemekben, a lezáró frittben és a
frittgyűrűben
71. 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
72. 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

nincs korlátozás

nincs korlátozás

nincs korlátozás

a 2010. szeptember 24. előtt
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
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73. A higanymentes lapos fluoreszkáló
lámpák forrasztóanyagában lévő
ólom (pl. amelyek
folyadékkristályos kijelzőkben,
illetve dísz- vagy ipari
világításként vannak alkalmazva)
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mentesség ideje nincs
korlátozva
nincs korlátozás

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

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

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

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

76. A cermet-alapú beállító
potenciométer egyes
alkatrészeiben lévő ólom

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

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

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

78. A gyújtásmodulokban és a belső
égésű motorok egyéb elektromos
és elektronikus
vezérlőrendszereiben használt
elektromos és elektronikus
alkatrészek forraszanyagában és
védőbevonatában, valamint az
ilyen modulokban és motorokban
található nyomtatott áramköri
lapok bevonatában lévő ólom,
amely alkatrészeket műszaki
okokból közvetlenül a belső égésű
kézi motorok (a 97/68/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott SH:1, SH:2 és SH:3
osztályba tartozó motorok)
forgattyúsházára vagy a
forgattyúsházába, illetve hengerére
vagy hengerébe kell szerelni

nincs korlátozás

2018. december 31-ig

79. III. KADMIUM ÉS KADMIUMVEGYÜLETTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
80. Egyszerhasználatos, szemcsés
töltetű hőkioldókban lévő
kadmium és vegyületei
81. A villamos érintkezőkben lévő
kadmium és vegyületei
82. Az alumíniummal ötvözött
berillium-oxid hordozókon
használt vastag filmpasztában lévő
kadmium és kadmium-oxid
83. A szilárdtest-világítási vagy kijelző rendszerekben használt
színátalakító LED-ekben lévő
kadmium
84. A professzionális
audioberendezésekben használt
analóg optocsatolók

mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás
nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva
mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás
a
fénykibocsátó
terület
négyzetmilliméterére
kadmiummennyiség < 10 µg

nincs korlátozás

egy
eső

2014. július 1-jéig
2013. december 31-ig
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fotorezisztoraiban lévő kadmium
85. Reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt
üveg filterekben és üvegekben
használt kadmium és ólom
86. Ólom és kadmium a zománc
üvegre, például boroszilikát üvegre
vagy nátronüvegre való
felviteléhez használt
nyomdafestékekben

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

nincs korlátozás

mentesség ideje nincs
korlátozva

87. IV. KRÓMTARTALOMRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK
88. Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében
korróziógátló szerként a hűtőközegben

≤ 0,75 m/m %
hat vegyértékű
króm

mentesség ideje nincs
korlátozva
”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 139. szám

14099

2. melléklet a 258/2014. (X. 10.) 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.

39.

40.

41.

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 forraszanyagokban, villamos és elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok
védőbevonatában, 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
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.
A 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök folyadékkristályos kijelzőinek
háttérvilágítását biztosító hidegkatódos fénycsövekben lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen
lévő higany – a mentesség 2024. július 21-én lejár.
Az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli
rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom – a mentesség 2020. december 31-én lejár.
A 2021. január 1. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök cserealkatrészeiben az említett
dátum után is felhasználható.
Az olyan vezetőképesség-mérések során használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom, amelyekre
az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
41.1.
széles tartományú mérések, amelyek ismeretlen koncentrációjú laboratóriumi alkalmazásokban
több nagyságrendet átfogó (pl. 0,1 mS/m és 5 mS/m közötti) vezetőképesség-tartomány
felmérésére irányulnak;
41.2.
oldatok mérése, amely során az alábbi okok valamelyike miatt +/– 1% pontosságú
mintatartományra és az elektród nagyfokú korrózióállóságára van szükség:
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42.

43.

44.
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41.2.1.
< pH 1 savasságú oldatok;
41.2.2.
> pH 13 lúgosságú oldatok;
41.2.3.
halogéngáz-tartalmú korrozív oldatok;
41.3.
a 100 mS/m érték feletti tartományra irányuló vezetőképesség-mérések, amelyeket hordozható
műszerekkel kell végezni
– a mentesség 2018. december 31-én lejár.
Az olyan nagy felületű, vertikálisan tokozott multichipstruktúrák (SDE: stacked die elements)
forraszanyagában lévő ólom, amelyek interfészenként több mint 500 kapcsolódási ponttal rendelkeznek,
és amelyeket CT- és röntgenrendszerek röntgendetektoraiban alkalmaznak – a mentesség 2019. december
31-én lejár.
A 2020. január 1. előtt forgalomba hozott CT- és röntgenrendszerek cserealkatrészeiben az említett dátum
után is felhasználható.
Az olyan berendezések mikrocsatornás lemezeiben felhasznált ólom, amelyek esetében a következők közül
legalább az egyik jellemző fennáll:
43.1.
kisméretű elektron- vagy iondetektor, amelyen a detektornak legfeljebb 3 mm/MCP
(detektorvastagság + az MCP beépítésének helye), illetve összesen 6 mm hely jut, és a detektornak
ennél több helyet biztosító alternatív kialakítás tudományosan és műszakilag kivitelezhetetlen;
43.2.
kétdimenziós térbeli felbontás az elektronok vagy ionok kimutatására, amennyiben az alábbi
ismérvek közül legalább egy teljesül:
43.2.1.
25 ns-nál rövidebb válaszidő;
43.2.2.
149 mm2-t meghaladó mintakimutatási terület;
43.2.3.
1,3 x 103-nál nagyobb szorzótényező;
43.3.
5 ns-nál rövidebb elektron- vagy ionkimutatási válaszidő;
43.4.
314 mm2-t meghaladó mintakimutatási terület elektronok és ionok kimutatására;
43.5.
4,0 x 107-nél nagyobb szorzótényező.
A mentesség
a)
az orvostechnikai eszközök, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök esetében 2021. július 21-én;
b)
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21-én;
c)
az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök esetében pedig 2024. július 21-én
lejár.
Az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges
váltófeszültségű kondenzátoraiban található dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólom – a mentesség
2020. december 31-én lejár. A 2021. január 1-je előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök
cserealkatrészeiben a fenti időpontot követően is felhasználható.”

A Kormány 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Apollo Tyres Hungary Kft. által Gyöngyöshalász község közigazgatási
területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16,
0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110/2, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12,
0111/13 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó
építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
a 259/2014.
(X. 10.) Korm.
rendelethez
1. melléklet
a ……/2014.
(……)
Korm.

rendelethez

AzApollo
Apollo
Tyres
Hungary
Kft. Gyöngyöshalász
területén megvalósuló
új
Az
Tyres
Hungary
Kft. Gyöngyöshalász
területén megvalósuló
új gyártóüzemének
gyártóüzemének
megvalósításával
összefüggő nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
megvalósításával
összefüggő nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé
nyilvánított
jelentőségű
üggyé
nyilvánított
eljárások
és
az
eljárások
lefolytatására
hatáskörrel
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok
rendelkező hatóságok

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

Kiemelt
beruházásként
gumiabroncsgyár
és az ahhoz
kapcsolódó
építmények,
infrastrukturális
fejlesztések
megvalósítása

Gyöngyöshalász
község külterületén
fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint
0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15,
0105/16, 0105/17,
0105/18, 0106,
0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110/2,
0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10,
0111/11, 0111/12,
0111/13 helyrajzi
számú földrészletek,
valamint az ezen
földrészletekből a
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését követően
kialakított
földrészletek

C

D

A beruházás
Első fokon eljáró
megvalósításával
hatóság
kapcsolatos eljárások
építésügyi hatósági
Gyöngyösi Járási
engedélyezési és
Hivatal Járási
tudomásulvételi
Építésügyi Hivatala
eljárások

E
Másodfokon eljáró
hatóság
Heves Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
(a további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

Egri Járási Hivatal
Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

további régészeti
feladatellátás
meghatározása

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Heves Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

útügyi hatósági
engedélyezési eljárás

vízügyi és vízvédelmi Borsod-Abaújhatósági
Zemplén Megyei
engedélyezési eljárás Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

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

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

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi
és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

11

ingatlannyilvántartási
hatósági eljárás
telekalakítási
hatósági eljárás

Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

12

földvédelmi hatósági
eljárás

13

földmérési hatósági
eljárás

Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

14

hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás

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

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

bányahatósági
engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Miskolci
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás

Heves Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

útügyi és vasúti
hatósági
engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

9

10

15

16

17

18

szénhidrogén
vezetékkel, valamint
annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre
irányuló hatósági
eljárások
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19

20

21
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3
tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások;
beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai;
a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
a jogszabályban
rögzített
közegészségügyi
hatósági eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Heves Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve
veszélyes anyagokkal Belügyminisztérium
kapcsolatos súlyos
Országos
balesetek elleni
Katasztrófavédelmi
védekezésre
Főigazgatóság
vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési
eljárások

nincs

Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal

nincs

4
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2. melléklet
a ……/2014.
(……)
Korm. rendelethez
2. melléklet
a 259/2014.
(X. 10.) Korm.
rendelethez
Az 1.
szerinti
szempontból
kiemelt
jelentőségű
ügyekben
Azmelléklet
1. melléklet
szerintinemzetgazdasági
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt
jelentőségű
ügyekben
közreműködő
közreműködő
szakhatóságok
szakhatóságok

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A

B

C

Szakhatósági
közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság

építésügy

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

műemlékvédelem

Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

régészet

Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

környezetvédelem,
természetvédelem

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

vízügy és vízvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

közúti közlekedés

Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

földtan

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

földvédelem

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

rendészet

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal honvédelemért felelős miniszter
vezetője

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

talajvédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

erdővédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

egészségügy

Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 47/2014. (X. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával
összefüggő módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (10) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. és 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása
1. §		
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
módosítása
2. §		
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet
módosítása
3. §		
A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban:
R3.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
módosítása
4. §		
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2014. október 12-én lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez
Az R1. Melléklete a Balatonakali sort követően a következő sorral egészül ki:
(Település

„Balatonakarattya

Fokozottan
érzékeny

Érzékeny

Kevésbé

Kiemelten érzékeny

érzékeny

f. a. terület)

x

”

2. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez
Az R2. 1. melléklet 19.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2. Balatonalmádi Rendőrkapitányság
19.2.1. Alsóörs
19.2.2. Balatonakarattya
19.2.3. Balatonalmádi
19.2.4. Balatonfőkajár
19.2.5. Balatonfűzfő
19.2.6. Balatonkenese
19.2.7. Csajág
19.2.8. Felsőörs
19.2.9. Királyszentistván
19.2.10. Küngös
19.2.11. Litér
19.2.12. Lovas
19.2.13. Papkeszi
19.2.14. Vilonya”

3. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez
Az R3. 1. mellékletében a Veszprém megye alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Veszprém megye
Katasztrófavédelmi kirendeltség

Település

Ajka

Ábrahámhegy
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Borszörcsök
Csabrendek
Csehbánya
Csögle
Dabronc
Dabrony
Devecser
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Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Halimba
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Iszkáz
Kamond
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Karakószörcsök
Kékkút
Kerta
Kisapáti
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Magyarpolány
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nagyalásony
Nagypirit
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Raposka
Révfülöp
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Rigács
Salföld
Sáska
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Szőc
Taliándörögd
Tapolca
Tüskevár
Ukk
Úrkút
Uzsa
Városlőd
Veszprémgalsa
Vid
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
Pápa

Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
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Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
Veszprém

Alsóörs
Aszófő
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatoncsicsó
Balatonfőkajár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
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Bánd
Barnag
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Csopak
Dörgicse
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Lovas
Márkó
Mencshely
Monoszló
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Óbudavár
Olaszfalu
Örvényes
Ősi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pénzesgyőr
Pétfürdő
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentantalfa
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkirályszabadja
Tagyon
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Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zánka
Zirc”

4. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez
Az R4. 1. mellékletében a Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
Sorszám

Település

Katasztrófavédelmi osztály

1.

Alsóörs

II.

2.

Aszófő

II.

3.

Bakonybél

II.

4.

Bakonynána

III.

5.

Bakonyoszlop

III.

6.

Bakonyszentkirály

III.

7.

Balatonakali

II.

8.

Balatonakarattya

II.

9.

Balatonalmádi

II.

10.

Balatoncsicsó

III.

11.

Balatonfőkajár

II.

12.

Balatonfűzfő

I.

13.

Balatonfüred

II.

14.

Balatonkenese

II.

15.

Balatonszepezd

II.

16.

Balatonszőlős

III.

17.

Balatonudvari

II.

18.

Bánd

II.

19.

Barnag

III.

20.

Berhida

I.

21.

Borzavár

III.

22.

Csajág

I.

23.

Csesznek

III.

24.

Csetény

III.

25.

Csopak

II.

26.

Dörgicse

III.

27.

Dudar

II.

28.

Eplény

II.

29.

Felsőörs

III.
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30.

Hajmáskér

II.

31.

Hárskút

II.

32.

Herend

II.

33.

Hidegkút

III.

34.

Jásd

II.

35.

Királyszentistván

I.

36.

Küngös

III.

37.

Litér

I.

38.

Lókút

II.

39.

Lovas

III.

40.

Márkó

III.

41.

Mencshely

III.

42.

Monoszló

III.

43.

Nagyesztergár

III.

44.

Nagyvázsony

III.

45.

Nemesvámos

III.

46.

Óbudavár

III.

47.

Olaszfalu

III.

48.

Örvényes

II.

49.

Ősi

I.

50.

Öskü

II.

51.

Paloznak

II.

52.

Papkeszi

II.

53.

Pécsely

III.

54.

Pénzesgyőr

III.

55.

Pétfürdő

I.

56.

Porva

III.

57.

Pula

III.

58.

Sóly

III.

59.

Szápár

III.

60.

Szentantalfa

III.

61.

Szentgál

III.

62.

Szentjakabfa

III.

63.

Szentkirályszabadja

III.

64.

Tagyon

III.

65.

Tés

II.

66.

Tihany

II.

67.

Tótvázsony

III.

68.

Várpalota

I.

69.

Vászoly

III.

70.

Veszprém

II.

71.

Veszprémfajsz

III.

72.

Vilonya

II.

73.

Vöröstó

III.

74.

Zánka

II.

75.

Zirc

II.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1568/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói
Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás
végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói
Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról
szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Végrehajtási Jegyzőkönyv bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Végrehajtási Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Végrehajtási Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Végrehajtási
Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1569/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló
1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1569/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 69. sorral egészül ki:

(A gyakorlat megnevezése)

„69.

B 104/14

IRON SWORD 2014
gyakorlat

(Felelős)

MH ÖHP

(A gyakorlat
tervezett helye)

Litvánia

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

IV. n.é.

150”
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2. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 51. sorral egészül ki:

(A gyakorlat megnevezése)

„51.

B 105/14

BALTIC TRAINING 2014
kiképzés

(Felelős)

MH ÖHP

(A gyakorlat
tervezett helye)

Litvánia

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

IV. n.é.

150”

A Kormány 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
1. A Kormány
a)
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint
36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. és a 2. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó
ingatlanok ingyenesen az 1. és a 2. mellékletben meghatározott helyi önkormányzatok (a továbbiakban:
önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy az 1. mellékletben meghatározott önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) – e határozat közzétételét követő hat
hónapon belül – megkötésre kerüljön;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a 2. mellékletben meghatározott önkormányzattal a szerződés – e határozat közzétételét
követő hat hónapon belül – megkötésre kerüljön.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. és a GYEMSZI
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az önkormányzatokat az ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról,
a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban
rendelkezésére álló dokumentumokat.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó
általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:
a)
az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor
a szükséges engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;
b)
az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c)
az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem
támaszt;
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a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni
követelésekért való helytállást;
e)
az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási
kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig
írásban eleget tesz;
f)
ha az önkormányzat az e) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok szerződésben
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt., illetve
a GYEMSZI erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;
g)
az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat az 1. és a 2. mellékletben és
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;
h)
ha az önkormányzat a g) alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget,
az MNV Zrt., illetve a GYEMSZI az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy
az önkormányzat a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül
az MNV Zrt.-nek, illetve a GYEMSZI-nek megfizetni;
i)
az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti
szerve, a védettség jellege szerinti miniszter vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a Bélapátfalva 602 és 603/1 helyrajzi számú, az Esztergom 16400 és 16401 helyrajzi számú,
a Létavértes 172 helyrajzi számú, a Pitvaros 72 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződések – a 3. pontban
meghatározottakon felül – tartalmazzák azt is, hogy:
a)
a szerződés hatálybalépését követően az érintett önkormányzatok helytállnak az ingatlannal kapcsolatos,
öröklésből származó vagyoni jellegű követelések vonatkozásában, különösen a peres eljárás során felmerülő,
az ingatlan forgalmi értékének és a perköltség megtérítésének a kötelezettségéért, és az örökössel való
elszámolás tekintetében semmilyen igényt nem támasztanak az MNV Zrt.-vel vagy az állam bármely más
képviselőjével szemben;
b)
az érintett önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az örökös az állammal vagy
az MNV Zrt.-vel szemben pert indít az ingatlannal kapcsolatban felmerülő, öröklésből származó igény
vonatkozásában, akkor az MNV Zrt. jogosult az érintett önkormányzatot perbe hívni, az önkormányzat pedig
köteles a perbehívásra az illetékes bíróságnál az MNV Zrt. felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon
belül a perbehívás elfogadásáról nyilatkozni és az MNV Zrt., illetve az állam oldalán a perbe beavatkozóként
belépni;
c)
az érintett önkormányzatok vállalják, hogy a b) alpont szerinti perbelépés elmaradásából eredő bármely
költség az önkormányzatot terheli, amelyet köteles az MNV Zrt. felhívására 30 napon belül megfizetni.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Nyíregyháza 6743 helyrajzi számú és a Budapest IX. kerület 38265 helyrajzi számú kivett sporttelep
megnevezésű ingatlanok esetében az MNV Zrt. csak azt követően kössön szerződést, hogy a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 64. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a sportpolitikáért felelős miniszternek az ingyenes
tulajdonba adáshoz szükséges előzetes hozzájárulása rendelkezésre áll.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Budapest IX. kerület 38265, a Budapest XV. kerület 87009/3, 87009/4, 87009/5, 87604/1, a Nyíregyháza 6707,
6743 és a Rákóczibánya 027, 034, 042, 047, 048 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában megkötésre kerülő
szerződés – a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat az ingatlanokkal
kapcsolatos valamennyi terhet, bérleti szerződésből vagy egyéb megállapodásból származó és bármilyen
jellegű további kötelezettséget – ideértve a MÁV Zrt. és az állam által megkötött, az ingatlanok állami tulajdonba
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

kerüléséről szóló megállapodásokban meghatározott kikötéseket és az abban külön nem ismertetett terheket is –
köteles átvállalni, így különösen azon feltételeket, amelyeket a vasúti területtel határos ingatlan és a vasúti pálya
közelében lévő ingatlan esetén a tulajdonba vevőnek vállalnia kell.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Budapest XVII. kerület 128155/11, 128155/12, 128187, 138675, 138676 és 0138674/1 helyrajzi számú
ingatlanok esetében a szerződés – a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat
vállalja, hogy a Rákosmenti Testedző Körrel kötendő szerződésben ugyanazokat a jogokat és kötelezettségeket
biztosítja a Rákosmenti Testedző Kör számára, mint amilyenek a Rákosmenti Testedző Kör és a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság között 1999. október 6-án létrejött vagyonkezelési szerződésben szerepeltek.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Budapest XV. kerület 87009/3, 87009/4, 87009/5 és 87604/1 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződés
– a 3. és 6. pontokban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy:
a)
az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlanokra az állam részéről közlekedési infrastruktúra
fejlesztési igény merülhet fel, és ezen igény felmerülése esetére kötelezettséget vállal arra, hogy
aa)
az igényelt ingatlant az állam részére ingyenesen átruházza, ha az ingyenes átruházást jogszabály
lehetővé teszi;
ab)
az aa) alpontban foglalt jogszabályi lehetőség hiányában indított kisajátítási eljárásban az állammal
szemben lemond az igényelt ingatlan ellenében járó kártalanításról;
b)
az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanokat érintő bármely változtatási célját a változtatást megelőzően
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel előzetesen egyezteti.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Lórév 042 és 061/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződés – a 3. pontban meghatározottakon felül –
tartalmazza azt is, hogy a földrészletek valós művelési ágba sorolásának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges
környezetvédelmi, tűzszerészeti és egyéb kárfelméréssel, kármentesítéssel kapcsolatos valamennyi költség és felelősség
az önkormányzatot terheli.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Lórév 061/2 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés megkötésére Lórév Község Önkormányzatával
kizárólag abban az esetben kerüljön sor, ha a védettség jellege szerinti miniszter előzetes egyetértő nyilatkozata
rendelkezésre áll.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Nagyar 3/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés Nagyar Község Önkormányzatával, a Nógrád
550 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés Nógrád Község Önkormányzatával és a Sopron 198 helyrajzi
számú ingatlan tekintetében a szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kizárólag abban az esetben
kerüljön megkötésre, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdése szerinti
miniszteri jóváhagyás rendelkezésre áll.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a Budapest XV. kerület 82285 helyrajzi számú ingatlan tekintetében
a)
a szerződés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatával kizárólag abban az esetben kerüljön
megkötésre, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdése szerinti
miniszteri jóváhagyás rendelkezésre áll;

14119

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 139. szám

b)

a szerződés – a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy az ingatlanon lévő
mentőállomás épülete állami tulajdonban tartása indokolt, ezért a felépítmény önálló ingatlanként való
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt intézkedni szükséges.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
13. A Kormány
a)
a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az államnak
a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságban (székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17., Cg.: 19-09-511670) fennálló
társasági részesedése ingyenesen, településfejlesztés és kulturális szolgáltatás megvalósítása érdekében
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljön;
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a társasági részesedés
tulajdonba adásáról szóló szerződés – e határozat közzétételét követő hat hónapon belül – megkötésre
kerüljön.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
14. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere figyelmét, hogy az 1. pont
b) és c) alpontjában, a 13. pont b) alpontjában meghatározott szerződések csak abban az esetben köthetők meg,
ha a jogosult a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak
minősül és a tulajdonosi joggyakorlókkal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozásmentes adózói
minőségét a jogosult az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal vagy úgy
igazolja, hogy a szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok
jegyzéke
Ssz.

Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni
hányad

Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezés

Terület (m2)

1.

Balatonföldvár
Város
Önkormányzata

Balatonföldvár
26/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés;
turizmussal
kapcsolatos feladatok/
a terület rekultivációja,
idegenforgalmi
fejlesztés

2.

Bélapátfalva Város
Önkormányzata

Bélapátfalva
602 hrsz.
1/1

lakás- és
helyiséggazdálkodás/
szolgálati lakás

lakóház, udvar

2550

3.

Bélapátfalva Város
Önkormányzata

Bélapátfalva
603/1 hrsz.
1/1

helyi
közfoglalkoztatás/
növénytermesztés

beépítetlen terület

2421

kivett vízmű és
3 épület

2520
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4.

5.

6.

Budapest Főváros
IX. Kerület
Önkormányzata

Budapest Főváros
XV. Kerület
Önkormányzata

Budapest Főváros
XV. kerület
Önkormányzata

Budapest IX. ker.
38265 hrsz.
1/1

sport, ifjúsági
ügyek/ kerületi
sporttevékenység
fejlesztése

kivett sporttelep

15986

Budapest XV. ker.
87009/3 hrsz.
1/1

helyi közutak,
közterek és parkok
kezelése, fejlesztése
és üzemeltetése,
településrendezés,
településfejlesztés;
parkolás-üzemeltetés/
intermodális
csomópont, P+R, B+R
parkoló, közösségi
térpark (lakossági
közlekedéshez
kapcsolható
kiskereskedelem,
szolgáltatás,
vendéglátás
telepítésével)

kivett üzemi
terület

112

Budapest
XV. kerület
87009/4 hrsz.
1/1

helyi közutak,
közterek és parkok
kezelése, fejlesztése
és üzemeltetése,
településrendezés,
településfejlesztés;
parkolás-üzemeltetés/
intermodális
csomópont, P+R, B+R
parkoló, közösségi
térpark (lakossági
közlekedéshez
kapcsolható
kiskereskedelem,
szolgáltatás,
vendéglátás
telepítésével)

kivett üzemi
terület

479

14121
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7.

8.

9.

10.

Budapest Főváros
XV. kerület
Önkormányzata

Budapest Főváros
XV. kerület
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Budapest
XV. kerület
87009/5 hrsz.
1/1

helyi közutak,
közterek és parkok
kezelése, fejlesztése
és üzemeltetése,
településrendezés,
településfejlesztés;
parkolás-üzemeltetés/
intermodális
csomópont, P+R, B+R
parkoló, közösségi
térpark (lakossági
közlekedéshez
kapcsolható
kiskereskedelem,
szolgáltatás,
vendéglátás
telepítésével)

kivett üzemi
terület

574

Budapest
XV. kerület
87604/1 hrsz.
1/1

helyi közutak,
közterek és parkok
kezelése, fejlesztése
és üzemeltetése,
településrendezés,
településfejlesztés,
parkolás-üzemeltetés/
intermodális
csomópont, P+R, B+R
parkoló, közösségi
térpark (lakossági
közlekedéshez
kapcsolható
kiskereskedelem,
szolgáltatás,
vendéglátás
telepítésével)

kivett üzlet,
gazdasági épület

2727

Budapest
XVII. kerület
128155/11 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett közterület

244

Budapest
XVII. kerület
128155/12 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett sporttelep

66976

14122
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11.

12.

13.

14.

15.

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Esztergom Város
Önkormányzata

Budapest
XVII. kerület
128187 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett sporttelep

616

Budapest
XVII. kerület
138675 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett építési
terület

6846

Budapest
XVII. kerület
138676 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett beépítetlen
terület

32742

Budapest
XVII. kerület
0138674/1 hrsz.
1/1

kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek / sportolási
lehetőségek
biztosítása,
sportlétesítmények
működtetése és
fejlesztése

kivett sporttelep és
parkoló

4752

Esztergom
16400 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
valamint helyi
környezet- és
természetvédelem,
vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás/
magaspart-jellegű
védmű létesítés

kivett beépítetlen
terület

1934

14123
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Esztergom
16401 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
valamint helyi
környezet- és
természetvédelem,
vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás/
magaspart-jellegű
védmű létesítés

kivett beépítetlen
terület

1826

Hidas
0129/2 hrsz.
1/1

a helyi víziközműszolgáltatás
biztosítása,
fenntartása/
az egészséges
ivóvízellátás
biztosítása

kivett vízmű

316

Jászberény Város
Önkormányzata

Jászberény
406/A/1 hrsz.
1/1

polgármesteri hivatal
működtetése/
polgármesteri
hivatal irattározási
feladatainak ellátása

kivett raktár

96

Jászberény Város
Önkormányzata

Jászberény
406/A/2 hrsz.
1/1

polgármesteri hivatal
működtetése/
polgármesteri
hivatal irattározási
feladatainak ellátása

kivett raktár

279

Jászberény Város
Önkormányzata

Jászberény
1/A/2 hrsz.
1/1

polgármesteri hivatal
működtetése/
polgármesteri
hivatal irattározási
feladatainak ellátása

kivett raktár
és kiszolgáló
helyiségek

200

Létavértes
172 hrsz.
1/1

lakás- és
helyiséggazdálkodás,
valamint a település
területén
hajléktalanná vált
személyek ellátásának
és rehabilitációjának,
valamint
a hajléktalanná válás
megelőzésének
biztosítása /
szociálisan rászorult
személyek lakáshoz
jutásának elősegítése

kivett lakóház,
udvar

2267

Lórév
042 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés,
víziközműszolgáltatás/
ivóvízvezeték
kiépítése

kivett saját
használatú út

16404

Esztergom Város
Önkormányzata

Hidas Község
Önkormányzata

Létavértes Város
Önkormányzata

Lórév Község
Önkormányzata

14124

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 139. szám

Lórév
061/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés,
víziközműszolgáltatás/
ivóvízvezeték
kiépítése

kivett saját
használatú út

15304

Mélykút
0200/113 hrsz.
1/1

helyi
közfoglalkoztatás/
START munka
mezőgazdasági
mintaprojekt
keretében konyhakert
létrehozása

kivett vízmű

1796

Nagyar Község
Önkormányzata

Nagyar
3/1 hrsz.
1/1

településfejlesztés/
önkormányzati hivatali
és egyéb szervezet
irodáinak elhelyezése,
irattározási feladatok
ellátása

kivett lakóház,
udvar, gazdasági
épület

14182

Nagymaros Város
Önkormányzata

Nagymaros
10001/4 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés/
közterület, közlekedési
felület

kivett közút

819

27.

Nagymaros Város
Önkormányzata

Nagymaros
1500/3 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés/
közterület

kivett beépítetlen
terület

672

28.

Nagymaros Város
Önkormányzata

Nagymaros
1500/6 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés/
közterület

kivett beépítetlen
terület

120

Nagymaros Város
Önkormányzata

Nagymaros
1500/18 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés/
közterület, közlekedési
felület

kivett közút

1636

Nagymaros Város
Önkormányzata

Nagymaros
1500/20 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés/
közterület, közlekedési
felület

kivett közút

492

Nagyvisnyó Község
31.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/5 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett út

72

Nagyvisnyó Község
32.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/6 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett út

57

23.

24.

25.

26.

29.

30.

Lórév Község
Önkormányzata

Mélykút Város
Önkormányzata

14125
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Nagyvisnyó Község
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/7 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett közterület

361

Nagyvisnyó Község
34.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/8 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett út

241

Nagyvisnyó Község
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/9 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett közterület

795

Nagyvisnyó Község
36.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/10 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett közterület

116

Nagyvisnyó Község
37.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/11 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett közterület

1479

Nagyvisnyó Község
38.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/12 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett út

882

Nagyvisnyó Község
39.
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/13 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett közterület

475

Nagyvisnyó Község
Önkormányzata

Nagyvisnyó
359/14 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
gyalogjárda és
csapadékvíz elvezető
árok kialakítása

kivett út

644

Nógrád
550 hrsz.
1/1

kulturális szolgáltatás,
ezen belül kulturális
örökség helyi
védelme, turizmussal
kapcsolatos feladatok/
vár karbantartása,
állagmegóvása

kivett várrom

10638

33.

35.

40.

41.

Nógrád Község
Önkormányzata

14126
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42.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
6019/1/A/1 hrsz.
1/1

településfejlesztés,
településrendezés,
kulturális szolgáltatás/
város építészeti
örökségének részét
képező, az albetétet
magába foglaló épület
megóvására, az utókor
számára történő
megmentésére,
a Józsa András
Múzeum
közgyűjteményei
elhelyezésére és
közművelődési
színtér kialakítására,
közművelődési
tevékenységek
végzésére

43.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
5832/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

7101

44.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
5832/5 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

1123

45.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
5832/6 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

826

46.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
4086/6 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

4836

47.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
4086/8 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

2203

48.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
1401/1 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

1732

49.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
1401/3 hrsz.
1/1

településüzemeltetés/
közterület,
gyalogosforgalom
biztosítása

kivett közterület

1160

kivett múzeum

478

14127
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50.

51.

52.

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Pápa Város
Önkormányzata

Nyíregyháza
6707 hrsz.
1/1

sport, ifjúsági
ügyek támogatása/
korszerű utánpótlás
centrum kialakítása,
tömegsport
elősegítése,
szabadidősport
elősegítése, valamint
atlétikai dobócentrum
működtetése

kivett ipartelep

7462

Nyíregyháza
6743 hrsz.
1/1

sport, ifjúsági
ügyek támogatása/
korszerű utánpótlás
centrum kialakítása,
tömegsport
elősegítése,
szabadidősport
elősegítése, valamint
atlétikai dobócentrum
működtetése

kivett sporttelep

40278

Pápa
7175/2 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás,
az egészséges
életmód segítését
célzó szolgáltatások/
felnőtt háziorvosi
rendelés

kivett gazdasági
épület, udvar

466

kivett lakóház,
udvar

2076

53.

Pitvaros Község
Önkormányzata

Pitvaros
72 hrsz.
1/1

lakás- és
helyiséggazdálkodás,
és a település
területén
hajléktalanná vált
személyek ellátásának
és rehabilitációjának,
valamint
a hajléktalanná válás
megelőzésének
biztosítása / szociális
bérlakás

54.

Rákóczibánya
Község
Önkormányzata

Rákóczibánya
027 hrsz.
1/1

vízkárelhárítás/felszíni
csapadékvíz elvezető
árok működtetése

kivett árok

430

55.

Rákóczibánya
Község
Önkormányzata

Rákóczibánya
034 hrsz.
1/1

helyi gazdaság
szervezésének
biztosítása/
közlekedési út
működtetése

kivett saját
használatú út

120

56.

Rákóczibánya
Község
Önkormányzata

Rákóczibánya
042 hrsz.
1/1

helyi gazdaság
szervezésének
biztosítása/
telephelyként történő
működtetése

kivett telephely

1002

14128
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57.

Rákóczibánya
Község
Önkormányzata

Rákóczibánya
047 hrsz.
1/1

helyi gazdaság
szervezésének
biztosítása/
közlekedési út
működtetése

58.

Rákóczibánya
Község
Önkormányzata

Rákóczibánya
048 hrsz.
1/1

helyi gazdaság
szervezésének
biztosítása/
ipartelepként történő
működtetése

kivett ipartelep

3445

59.

Sopron Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Sopron
198 hrsz.
1/1

kulturális szolgáltatás,
a helyi közművelődési
tevékenység
támogatása;
turizmussal
kapcsolatos feladatok/
római és Árpád-kori
régészeti feltárás
bemutatása, kiállítási
tér, kulturális és
információs pont,
pihenő, kávézó
és közösségi
rendezvénytér,
szociális blokk

kivett múzeum

410

60.

Tamási Város
Önkormányzata

Tamási
318 hrsz.
1/1

településrendezés/
közpark kialakításának
és Flórián szobor
elhelyezése

kivett beépített
terület

1393

Tiszabecs
7 hrsz.
1/1

helyi
közfoglalkoztatás/
közmunkaprogram
feladatainak ellátása
érdekében, eszközök,
gépek tárolása és
raktározása

kivett felvásárló
telep

255

Tiszabecs
92 hrsz.
1/1

helyi
közfoglalkoztatás/
közmunkaprogram
feladatainak ellátása
érdekében, eszközök,
gépek tárolása és
raktározása

kivett beépítetlen
terület

11

61.

62.

Tiszabecs
Nagyközség
Önkormányzata

Tiszabecs
Nagyközség
Önkormányzata

kivett saját
használatú út

3747

14129
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63.

64.

65.

66.

67.

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony
231 hrsz.
1/1

kulturális szolgáltatás,
nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása,
filmszínház,
előadó-művészeti
szervezet támogatása,
kulturális örökség
helyi védelme, helyi
közművelődési
tevékenység
támogatása /
művelődési házként
történő hasznosítás

kivett kultúrház

3017

Záhony
217/1 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás, sport,
egészséges életmód
segítségét célzó
szolgáltatások és
ifjúsági ügyek /
sportpályaként
történő hasznosítás

kivett sporttelep

2400

Záhony
217/2 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás, sport,
egészséges életmód
segítségét célzó
szolgáltatások és
ifjúsági ügyek /
sportpályaként
történő hasznosítás

kivett sporttelep

8295

Záhony
217/3 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás, sport,
egészséges életmód
segítségét célzó
szolgáltatások és
ifjúsági ügyek /
sportpályaként
történő hasznosítás

kivett sporttelep

20091

Záhony
219/15 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás, sport,
egészséges életmód
segítségét célzó
szolgáltatások és
ifjúsági ügyek /
sportpályaként
történő hasznosítás

kivett sporttelep

986

14130
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68.

Záhony Város
Önkormányzata

Záhony
805 hrsz.
1/1

egészségügyi
alapellátás, sport,
egészséges életmód
segítségét célzó
szolgáltatások és
ifjúsági ügyek /
sportpályaként
történő hasznosítás

kivett sporttelep

10704

2. melléklet az 1570/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan
Ssz.

1.

Önkormányzat

Budapest Főváros
XV. kerület
Önkormányzata

Ingatlan/tulajdoni
hányad

Budapest
XV. kerület
82285 hrsz.
1/2

Segítendő feladat/cél

egészségügyi
alapellátás és
egészséges életmód
segítését célzó
szolgáltatások,
szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi
szolgáltatások
és ellátások,
kerületi sport és
szabadidősport
támogatása, ifjúsági
ügyek, a helyi
közművelődési
tevékenység
támogatása,
a kulturális örökség
helyi védelme
valamint saját
tulajdonú lakás- és
helyiséggazdálkodási
feladatainak ellátása/
egészségügyi,
szociális, oktatás,
képzés, ifjúsági,
sport és rekreációs,
közművelődési és lakó
funkciókra történő
hasznosítása

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezés

kivett kórház

Terület (m2)

35267

14131
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A Kormány 1571/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2014. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre,
a következő határozatot hozza:
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2014. évben történő megkötéséhez az a) és b) pontban foglalt kiegészítő
feltételekkel:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének
növekedését egyik évben sem;
b)
fejlesztési célú hitel esetében
ba)
a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani és
bb)
az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé
eltérhet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1571/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

1

CSEHIMINDSZENT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

6

12 917 550

1

2

CSEHIMINDSZENT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

18 000 000

2

3

EGYHÁZASHETYE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

8 734 000

1

4

FITYEHÁZ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

10 000 000

1

5

GÁDOROS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

25 876 000

1

6

MIKOSSZÉPLAK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

10 000 000

1

7

OLASZFA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

10 000 000

1

8

OLASZFA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

2

26 118 000

2

9

PILISCSABA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

fejlesztés

Hitel

6

60 000 000

1

Önkormányzat neve

Devizanem

Értéke

Sorszám

Ügylet típusa

Fejlesztés sorszáma

Ügylet adatai

Ügylet célja

Fejlesztés célja

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
felújítás, csere
4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
fejlesztése
7.7. Önkormányzati
tulajdonú létesítmények
felújítása
7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
beruházások
7.10. Köztemető
fejlesztése
3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
felújítás, csere
3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
felújítás, csere
4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
fejlesztése
2.1. Közoktatási
intézmények építése,
bővítése, műszaki
felújítása és
rekonstrukciója

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

2014.

2015.

2016.

2017-től

2014.

2015.

2016.

2017-től

12 917 550

12 917 550

Igen

12 917 550

0

0

0

0

10 462 567

792 972

2 378 916

18 000 000

18 000 000

Igen

18 000 000

0

0

0

90 000

18 000 000

0

0

8 734 000

8 734 000

Igen

8 734 000

0

0

0

0

9 375 950

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

0

0

25 876 000

25 876 000

Igen

25 876 000

0

0

0

666 310

26 412 927

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 050 000

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

10 000 000

0

0

0

100 000

10 000 000

0

0

26 118 000

26 118 000

Igen

26 118 000

0

0

0

600 714

27 336 840

0

0

60 000 000

60 000 000

Igen

60 000 000

0

0

0

3 855 333

14 447 200

13 893 284

35 304 600
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A Kormány 1572/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható
állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása, és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek
kidolgozása céljából 20 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 5. Vadgazdálkodás
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek,
főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerint biztosított előirányzat terhére megvalósuló, a Szent István Egyetem és
Nyugat-magyarországi Egyetem által lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1572/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

20

029713

227942

XX.

Alcím
szám

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

5

K1
K2
K3
K6

5

K1
K2
K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-6 044
-1 632
-3 390
-8 934

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

6 044
1 632
3 390
8 934

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XII.
029713
227942

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

5

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

ezer forintban

-20 000
20 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:

Összesen

azonnal

I.n.év
20 000

II. n.év

III.n.év

ezer forintban
IV.n.év
20 000
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Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S

ezer forintban

A módosítás jogcíme

14135
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A Kormány 1573/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi
vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további
a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról
A Kormány
1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
5. melléklet 2. pontja alapján a 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi
kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben
további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv.
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati feladatok alcím,
50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint
a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról szóló 1420/2014. (VII. 25.)
Korm. határozatban engedélyezett összegen túl további legfeljebb 1777,7 millió forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2015. évi központi költségvetés terhére legfeljebb 854,3 millió forint keretösszeg
erejéig intézkedjen a tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállításhoz szükséges
kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása 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
a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 505,0 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,
7. Nemzeti Örökség Intézete cím 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:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
341239

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K7

17

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások

Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

3,0
0,9
1,1
500,0

Egyéb működési célú kiadások

-505,0

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

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

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
341239

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete

7

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

505,0

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

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:

Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

505,0
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

14137
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A Kormány 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
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)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport javára 168,0 millió forint,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános
tartalék alcím javára 23,0 millió forint
azaz összesen 191,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állása
esetén, annak a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezéséhez történő
kormányzati hozzájárulásként a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesületnek nyújtandó támogatás rendelkezésre
bocsátásának és felhasználásának feltételeiről kössön támogatási szerződést a Magyar Bocuse d’Or Akadémia
Egyesülettel;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy Magyarország 2015. évi központi
költségvetésében a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője megrendezéséhez még szükséges
további forrás rendelkezésre álljon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

15

347739
296668

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

32

K5

2

297102

Kiemelt
előir.
szám

K5

17

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

168,0
23,0
-191,0

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

TÁMOGATÁS

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám
XI.

név

(+/-)

neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
347739
32
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
296668
2
Fejezeti általános tartalék
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
15

1

168,0
23,0

Összesen

I.n.év
191,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
191,0
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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
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
határozat száma
áthúzódó
hatása

14139
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A Kormány 1576/2014. (X. 10.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló
egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival
kapcsolatos feladatokról
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen intézkedési tervet a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére a költség-haszon elemzések átszámításának a Környezet és Energia Operatív Programra,
valamint a Közlekedés Operatív Programra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2014. (X. 10.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési
egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását
követően a szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

14140

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 139. szám

A miniszterelnök 120/2014. (X. 10.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (2) és 223. § (3) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva, az igazságügyi miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Gáva Krisztiánnak, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel
– 2014. október 1-jei hatállyal –
megszűnik.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.

