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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2014. (X. 31.) MvM rendelete
a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § 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. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
4. 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,
5. általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely olyan képesítést ad, ami nem kizárólag vagy nem
elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható,
hanem nagymértékben hasznosítható más vállalkozásnál vagy munkaterületen (pl. a különböző független
harmadik felek által együttesen szervezett képzések, a különböző vállalkozások munkavállalói számára nyitott
képzések, vagy a Felnőttképzési Akkreditációs Testület és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által engedélyezett
képzések),
6. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
7. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
8. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
9. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
10. 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 műveletet,
11. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
12. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
13. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
14. fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,
15. 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,
16. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
17. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
18. 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
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eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került
vagy bezárásra került volna,
19. 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, pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén ugyanezen
arány a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni,
20. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás
és képzés,
21. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,
23. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
24. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,
25. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
26. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
27. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
28. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi
hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, nemfizetéssel szemben nincs biztosítva,
és 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),
29. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
30. 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 munkavállalói vásárolnak meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától
független harmadik fél,
31. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
32. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
33. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
34. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
35. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
36. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
37. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §
(4) bekezdés 5. pontja szerinti élettartama alatti diszkontált bevételek és diszkontált működési 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 költség, amelyet
beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,
38. 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,
39. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
40. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
41. 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,
42. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
43. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás
számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,
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44. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,
45. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló,
46. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
47. 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,
48. 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,
49. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
50. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltételek,
51. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
52. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
53. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
54. 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,
55. védett foglalkoztatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 100. pontja szerinti foglalkoztatás,
56. 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk
18. pontja szerinti munkavállaló.”
2. §		
Az R. 3. § 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások
a következő jogcímeken használhatók fel:)
„41. a nevelést-oktatást, az egész életen át tartó tanulást, valamint a társadalmi felzárkózást támogató kulturális
tevékenységek,”
3. §		
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, a 651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.”
4. §

(1) Az R. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 3. §)
„c) 2., 4. és 42. pontja alapján regionális beruházási támogatás nyújtható,”
(2) Az R. 6. § j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 3. §)
„j) 17. pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás nyújtható,
k) 9. és 10. pontja alapján K+F projekttámogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
nyújtható,”
(3) Az R. 6. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A 3. §)
„o) 36. pontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nyújtható,
p) 1., 3., 6. és 38. pontja alapján hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás nyújtható,
q) 41. pontja alapján kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nyújtható.”
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5. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján 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 esetében
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
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás 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 rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű 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 figyelembe vételével
– 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.”
6. §		
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (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 az elszámolható költségek legfeljebb 70%-os mértékéig 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, 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 munkavállaló minimálisan szükséges szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.”
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7. §		
Az R. 9–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és az R. a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:
„9. § (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
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 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
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.
10. § (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 azt az esetet, 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.
11. § Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatás fejében 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) 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 termelését,
feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
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, vagy
i) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a nagyberuházásra vonatkozó
rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat.
12. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
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(2) A támogatási intenzitás – nagyberuházás 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) bekezdése szerinti 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 jelenértéken a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió
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.
12/A. § (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
a 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. 47–48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47–48. §-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 számolható
el a munkakör betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség abban az esetben számolható el, 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, vagy
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, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
e) 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,
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e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi
bekerülési értéke,
f ) a nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett 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, és
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számítva kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven, nagyvállalkozás
esetén legalább öt éven keresztül az érintett területen fenntartja.
12/B. § 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 bármelyik két pont együttes megvalósulása esetén a korábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének az Sztv. alapján a beruházási költségre aktiválható
előkészítő munka költségének felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét.”
8. §		
Az R. 14. § (3) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő e) és
f ) ponttal egészül ki:
(Az elszámolható költségek a következők:)
„b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó
költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint a segítő személy képzési költsége,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében közvetlenül
a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a szoftverek beszerzésének
és érvényesítésének költsége,
d) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a megváltozott munkaképességű
munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
da) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
db) az adminisztrációs és szállítási költség,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére
történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
f ) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége.”
9. §		
Az R. a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. A hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás
15/A. § (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 munkavállalók segítésével foglalkozó személy esetén
a) 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) a képzés költsége.
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(3) A segítségnyújtás keretében azon tevékenység támogatható, amely
a) támogatja a hátrányos helyzetű munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez,
b) segítséget nyújt a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz,
c) megkönnyíti a munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését.”
10. §

(1) Az R. 16. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A K+F projekttámogatás esetén a támogatott résznek teljes egészében a következő kutatás-fejlesztési fajták egyikébe kell
tartoznia:)
„d) megvalósíthatósági tanulmány.”
(2) Az R. 16. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási intenzitás nem haladhatja meg)
„d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.”
(3) Az R. 16. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A megvalósíthatósági tanulmányra nyújtott támogatás esetén a (4) bekezdésben meghatározott támogatási
intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(6) Az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés esetén a (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás – legfeljebb 80%-os
támogatási intenzitásig – növelhető
a) 10 százalékponttal középvállalkozás esetén,
b) 20 százalékponttal kisvállalkozás esetén,
c) 15 százalékponttal, ha
ca) 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
cb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak,
ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.”
(4) Az R. 16. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti 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, ideértve az anyagok, fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(9) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.”

11. §		
Az R. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„15. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
18. § (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) az 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) az innovációs tanácsadás és az innovációs támogató szolgáltatás költsége.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
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(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető,
ha a támogatás nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.”
12. §		
Az R. 18. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„18. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
21. § 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.
21/A. § (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.
21/B. § (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.
21/C. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a sajáttőke-befektetést és
a kvázisajáttőke-befektetést 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.
21/D. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 21/A–21/C. §-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 21/A–21/C. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetők.”
13. §		
Az R. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

„18/A. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó szabályok
21/E. § (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, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb
hasonló művészeti vagy kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,
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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, ide értve az új
technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
21/F. § (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 eszközök következő költségei:
a) 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 való tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó
többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),
d) 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),
e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing, és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).
21/G. § (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. kiállításhoz,
előadáshoz, rendezvényhez és hasonló kulturális tevékenységhez) 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 költségeket 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,
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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.
21/H. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás
esetén a támogatás összege a 21/F. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 21/G. § (1)–(4) bekezdésében
meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
21/I. § (1) A 21/E. § (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),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.”
14. §

(1) Az R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) a 7. és 17. alcím szerinti támogatás kivételével – figyelembe véve a 7. § (4) bekezdésében foglaltakat – nehéz
helyzetben lévő vállalkozás részére,”
(2) Az R. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem ítélhető meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 9. és 16. alcím szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 9. és 18/A. alcím szerinti, valamint a kis- és középvállalkozások részére
vásáron való részvételhez nyújtott támogatás,
c) mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások részére támogatás, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, 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 áruk helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel nyújtandó támogatás, amely az uniós jog megsértését eredményezi.”

15. §		
Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor
ítélhető meg, ha a kedvezményezett a projekt megkezdése előtt a támogatási kérelmét – a 651/2014/EU bizottsági
rendelet szerinti támogatás esetén a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel – írásban
benyújtotta.
(2) Ha a kedvezményezett nagyvállalkozás, a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén köteles
igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.”
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16. §		
Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § 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.”
17. §

(1) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 10. és 11. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában halmozható
a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott egyéb támogatással, ha
az nem vezet az érintett munkavállaló alkalmazási idejének bármely időszakában a vonatkozó költségek 100%-át
meghaladó támogatási intenzitáshoz.”
(2) Az R. 25. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) 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.
(5) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(6) 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.
(7) A 18. 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.”

18. §		
Az R. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2014. (X. 31.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
19. §

(1) Az R. 30. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 6. § a) 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.),
b) 6. § b) pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) I. fejezete, valamint 38. és 39. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
(2) Az R. 30. §-a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) 6. § c)–m) és o)–q) 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., 18., 19., 22., 25., 28., 32–35. és 53. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
(3) Az R. 30. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„d) 6. § b)–m) és o)–q) 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., 18., 19., 22., 25., 28., 31–35. és 53. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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20. §		
Az R.
a)
6. § d), f ) és g) pontjában, 10. és 11. alcímének címében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében
a „fogyatékkal élő” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességű” szöveg,
b)
8. § (7) bekezdés a) pontjában a „fogyatékkal élő” szövegrész helyébe a „fogyatékossággal élő” szöveg,
a „hátrányos helyzetű munkavállalók” szövegrész helyébe az „a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti
hátrányos helyzetű munkavállalók” szöveg,
c)
13. § (1) bekezdésében a „fogyatékkal élő” szövegrészek helyébe a „megváltozott munkaképességű” szöveg
lép.
21. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
4. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,” szövegrész,
b)
6. § i) pontja,
c)
9. alcím címében az „és foglalkoztatási” szövegrész,
d)
13. § (1) bekezdésében a „Ha a foglalkoztatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni
kell.” szövegrész,
e)
14. § (2) bekezdése,
f)
16. § (7) bekezdése,
g)
14. alcíme,
h)
19. § (3) bekezdésében az „első” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R.
a)
2. § 5., 14., 44. és 56. pontja,
b)
5. § (2) bekezdésében a „800/2008/EK bizottsági, a” szövegrész,
c)
23. § (2) bekezdése,
d)
25. § (1) bekezdése,
e)
28. §-a,
f)
30. § b) pontja.

22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. §, a 16. §, a 19. § (3) bekezdése és a 21. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

23. §		
E rendelet
a)
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.),
b)
a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.),
c)
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.),
d)
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.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2014. (X. 31.) MvM rendelete
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági
és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai
végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló
34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és
az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból
származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában
magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló
49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés a), b) és e)–h) pontjában meghatározott operatív programok tekintetében az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint irányító
hatóság, és
b) 1. § (3) bekezdés c), d) és i)–k) pontjában meghatározott operatív programok tekintetében a minisztérium mint
nemzeti hatóság
feladatainak végrehajtásában a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közreműködik.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lázár János s. k.,

		
		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 49/2014. (X. 31.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 23/A–23/E. alcímmel egészül ki:

„23/A. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (20/1/56)
29/A. § (1) Az előirányzat felhasználási célja:
1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat
biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel
közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás,
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valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati
Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító,
hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,
2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és
biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti
Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése,
4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer)
üzemeltetésének biztosítása,
5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai
és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján,
6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra
projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek
finanszírozása,
7. az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) működtetésének biztosítása,
8. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában
történő közreműködés biztosítása,
9. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges
alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,
10. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének
fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,
11. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,
12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó
stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,
13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,
14. a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási, incidens-kezelési
együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,
15. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához
támogatás nyújtása,
16. azoknak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása, amelyek szolgáltatója a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.),
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása,
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) üzemeltetése,
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése,
20. az európai uniós projektek önrész támogatása,
21. az elektronikus központi érkeztető rendszer (EKÉR) működtetésének biztosítása,
22. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos feladatok
megvalósítása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására – az (1) bekezdés 20. pontja szerinti feladat kivételével – a miniszter
a NISZ Zrt.-vel, a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-vel és a Kormány által rendeletben kijelölt kormányzati célú
hírközlési szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést köt.
(3) Az (1) bekezdés 20. pontja szerinti feladat ellátására a NISZ Zrt. részére költségvetési támogatás nyújtható.
A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.
(4) Az (1) bekezdés 2., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 21. és 22. pontja szerinti feladattal összefüggésben a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogszabály szerint végzett feladatai finanszírozására az előirányzat
terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre.

23/B. Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges
önerő (20/1/57)
29/B. § (1) Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének
pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi
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önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami
részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.
(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás
támogatási előlegként is folyósítható.

23/C. Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (20/1/58)
29/C. § (1) Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott
Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások
támogatására használható fel.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.
(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás
támogatási előlegként is folyósítható.

23/D. Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (20/1/59)
29/D. § (1) Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó
jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra használható fel.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.
(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás
támogatási előlegként is folyósítható.

23/E. Ivóvíz-minőség javító program (20/1/60)
29/E. § (1) Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén
az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték
kiépítését.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.
(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás
támogatási előlegként is folyósítható.”
2. §		
Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára.”
3. §		
Az R. 33. § (2) bekezdésében a „BM OKF” szövegrész helyébe a „BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: BM OKF)” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti az R. 10., 13., 16., 17., 40. és 43. alcíme.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A földművelésügyi miniszter 20/2014. (X. 31.) FM rendelete
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i) és m) pontjában,
valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

14706

1. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 148. szám

(1) A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 1. § a) pontja a következő 1. alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:)
„1. gazdasági akta szám vagy GA szám: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
(a továbbiakban: Btv.) 2. § 16. pontja szerinti gazdasági akta azonosító száma;”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. § b) pont 17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:)
„17. termőhelyi kataszteri fedvény: a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: SZBKI) által
vezetett termőhelyi kataszteri térképek digitális másolata;”
(3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) egyéb fogalmak:
1. borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. részében
meghatározott termék;
2. bor: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. rész 1. pontjában meghatározott
termék.”

2. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A borvidékek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.”
3. §

(1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a Btv. 11. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatót (a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel
egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti adatlapok alapján, 8 napon belül tájékoztatja a gazdasági akta számáról.
A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény használójaként bejelentett természetes személyt, jogi személyt
vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván.”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.”

4. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére, a borpiaci év január 15-ig az adott borpiaci
évben szüretelt szőlő mennyiségéről a 4. számú melléklet szerint adatot szolgáltat.
(2) A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek
előállítására vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem
a becsült adatokat köteles a pincekönyv alapján helyesbíteni, és a helyesbített adatokat a hegybíró részére
megküldeni legkésőbb március 10-ig.
(3) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben
forgalomba hozott borászati termék mennyiségéről az 5. számú melléklet szerint szolgáltat adatot, amit a gazdasági
aktát vezető hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít.
(4) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére a készleteiről az előző borpiaci évre vonatkozóan
a 6. számú melléklet szerint augusztus 15-ig szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a HEGYIR-ben
rögzít.
(5) Az adatszolgáltató szüreti és termelési jelentését az adott borpiaci évben szüretelt szőlőre vonatkozó szőlő
származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 13. § szerinti leadásával is teljesítheti a szüreti év november 30.
napjáig, valamint az abból készült borászati termékeire vonatkozó első bor származási bizonyítvány kiállítása iránti
kérelem 14. § szerinti leadásával is a borpiaci év január 15. napjáig.
(6) Az adatszolgáltató a jelen § szerinti adatszolgáltatásokat az illetékes hegybíró részére postán küldi meg, vagy egy
eredeti példányát a hegybírónak átadja.”
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5. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. § (1) A szőlőterület szerint illetékes hegybíró augusztus 15-ig rögzíti a HEGYIR-ben az adott borpiaci évre várható
szőlő- és bortermés mennyiségéről a hegyközség által készített becslést szőlőfajtánkénti bontásban.
(2) A gazdasági aktát vezető hegybíró augusztus 25-ig rögzíti a HEGYIR-ben az előző borpiaci évre vonatkozóan
a borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként
(a továbbiakban: OEM-borászati termék), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként
(a továbbiakban: OFJ-borászati termék), földrajzi jelzést nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban:
FN-borászati termék) az adatokat, és összehasonlítja a HEGYIR-ben szereplő adatokkal. Eltérés esetén az eltérésről
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 3 munkanapon belül megküld a borászati hatóságnak és a HNT-nek.
(3) A hegybíró a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott
adatokat a HNT-n keresztül a tárgyévet követő január 31-ig adja át a vámhatóságnak és a borászati hatóságnak.
10. § A HNT a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok részére hozzáférést biztosít a HEGYIR-ben
a) a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti
bontásban készített becsléshez,
b) a 9. § (2) bekezdése alapján az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről OEM-borászati
termékenként, OFJ-borászati termékenként, FN-borászati termékenként összesített adatokhoz,
c) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására,
a szőlőterület megoszlására fajtánként, és a borászati kapacitásra vonatkozó összesített adatokhoz,
d) a szőlőtermesztésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék
előállításra vonatkozó összesített adatokhoz.”
6. §

(1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HNT a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről,
szőlőfajtánkénti bontásban készített becslést szeptember 5-ig megküldi a miniszter részére.”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A HNT”

7. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A hegybíró, a HNT és a miniszter az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában
az adatszolgáltatást követő 5. borpiaci év végéig köteles megőrizni.”
8. §

(1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig
kell benyújtani a borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén
a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását
a HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényhasználó kérelmezi postai vagy személyes úton a HNT által rendszeresített és
a HNT honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezőnek legalább a 8. számú melléklet szerinti
adatokat kell megadnia.”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az első, biztonsági
jellel ellátott eredeti példány a feldolgozóé. A második példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére,
amennyiben az nem azonos a feldolgozóval. A pincekönyvhöz elég a szőlő származási bizonyítvány egyszerű
másolatát mellékelni.
(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
80. § (3) bekezdése szerinti adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő
származási bizonyítványnak csak a második példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második
példány a jövedéki adó és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál.
(5) Szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni,
aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján
a szőlő származási bizonyítvány másodpéldányát adja ki. A szőlő származási bizonyítvány másodpéldányának
megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a másodpéldány kiállításának az okát. A másodpéldány kiadásáról
a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel.”
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(3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az (1) bekezdés szerint
benyújtott kérelem alapján a hegybíró a szőlő biztonsági jellel ellátott származási bizonyítványának bevonását
követően új szőlő származási bizonyítványt állít ki. Az új szőlő származási bizonyítványt a szőlőt felvásárlónak
kell kiadni, a bevont szőlő származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő felvásárló,
a szőlőfajta, az eredetvédelmi és a termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni.
A szőlő további feldolgozása esetén az új származási bizonyítványt – az előző származási bizonyítvány bevonásával
egyidejűleg – az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki.”
9. §

(1) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bor származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi postai vagy
személyes úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon
a kérelmezőnek legalább a 10. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia.”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az első bor származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a biztonsági jellel ellátott szőlő származási
bizonyítványt be kell vonni.
(4) Bor származási bizonyítvány csak az alábbi célok valamelyikéből benyújtott kérelemre adható ki:
a) készletigazolás (ideértve az első bor származási bizonyítvány kiadását is),
b) másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe történő átszállítás, vagy
c) forgalomba hozatali engedély igénylése.
(5) A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben
szereplő adatokat. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati
termékekre benyújtott kérelmekben szereplő adatokat a hegybíró április 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben.”

10. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bor származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni,
aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján
új sorszámú, biztonsági jellel ellátott bor származási bizonyítványt állít ki. Az új bor származási bizonyítvány
megjegyzés rovatában kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának
az okát. Az új bor származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. Az elveszett vagy
megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, az érvénytelenítésről
a borászati hatóságot minden hónap 10-ig értesíti.”
11. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A származási bizonyítvány kiadását a HEGYIR-ben kell nyilvántartani.”
12. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A szőlő származási bizonyítvány kiadását követő év január 31-ig a bor származási bizonyítvány kiadására fel
nem használt szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak át kell adni. A hegybíró a bor származási bizonyítvány
kiadására fel nem használt szőlő származási bizonyítványokról nyilvántartást vezet, amit április 30-ig a borászati
hatóság részére elektronikusan megküld. A szőlő származási bizonyítványra rá kell vezetni a szőlő tényleges
felhasználását vagy a felhasználás elmaradásának okát.”
13. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Borászati célú felhasználásnak minősül és bor származási bizonyítványt kell kiállítani must, sűrített szőlőmust,
finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása
milyen irányú lesz. A cefre és a zúzott szőlő előállítása esetén szőlő származási bizonyítványt kell kiállítani.”
14. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Unió más tagállamából származó, Magyarország területére kiszerelés vagy további feldolgozás
céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítványát a bortétel adatairól a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott igazolás (a továbbiakban: igazolás), valamint a szállítási
okmányok csatolásával kell kérelmezni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybírónál. A borászati
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üzemnek a betárolást 1 munkanapon belül kell bejelentenie a borászati termék tárolási helye szerint illetékes
hegybíró részére.”
15. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és
az adatbázisokba való feltöltést a változást követő 30 napon belül minden egyes frissítendő adatréteg esetén
a FÖMI külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat.”
16. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A termőhelyi kataszteri fedvény adatait az SZBKI a HNT részére a HEGYIR-ben történő rögzítésre alkalmas
formában átadja és a változásokról folyamatosan értesíti a HNT-t.”
17. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést a Földművelésügyi Minisztérium, az MVH, a NÉBIH,
az SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, a HNT, a hegyközségi tanácsok és a hegybírók részére feladatainak ellátása
érdekében biztosítja.”
18. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Második Része a MÁSODIK RÉSZ BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK címet követően a következő alcímmel egészül ki:

„A borászati termékek előállítása kezdetének és végének szabályozása
27/B. § A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést
megelőző művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem változnak meg.”
19. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A borászati termékek forgalomba hozatali eljárásához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és
gondoskodik azok lezárásáról.
(2) A földrajzi jelzés nélküli borok, valamint ha a termékleírás, a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB)
működési szabályzata vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén
a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges minták:
a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy
b) forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.”
20. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OEM- és OFJ-borászati termékek érzékszervi bírálatát HBB-k vagy azok hiányában a borászati hatóság végzi.
Az érzékszervi vizsgálat arra terjed ki, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi
tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.”
21. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a borászati hatóság képviselőjét, és az Országos Borszakértő Bizottság
(a továbbiakban: OBB) egy tagját.”
22. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A HBB által elutasított tételek tekintetében a bor származási bizonyítványt be kell vonni, és új bor származási
bizonyítványt kell kiadni.”
23. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földrajzi jelzés nélküli borok érzékszervi vizsgálatát az OBB végzi, amely kizárólag a borászati termék
forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul.”
24. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az OBB felkérésre részt vesz országos bor promóciós programok végrehajtásában.”
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25. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A borászati hatóság negyedéves bontásban, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig tételes adatszolgáltatást
végez a HNT részére a kérelmezett és kiadott forgalomba hozatali engedélyekről, és az érintett tételekhez tartozó
származási bizonyítvány számokról, valamint forgalomba hozatali engedély azonosítókról.”
26. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 40. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:)
„d) a NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedélyeket és a 20. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolásokat,
valamint”
27. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a 41. §-t követően a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A. § A HNT a HEGYIR-hez 2016. december 31-ig online hozzáférést biztosít a NÉBIH részére a Btv. 44. §
(1) bekezdés j) pontjában előírt, a bor származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzéséhez szükséges
adatokhoz.”
28. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet az 51/B. §-t követően a következő 51/C. §-sal egészül ki:
„51/C. § Az Európai Unió több tagállamából származó szőlőből készült borászati termékeken az összes érintett
tagállamot jelölni kell, a következők szerint: „… és … országokból származó borok házasításával készült európai
uniós borászati termék.”
29. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 120. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján
a Magyarország területén termelt FN-borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni:
a) arany sárfehér,
b) cirfandli,
c) furmint,
d) juhfark,
e) kabar,
f ) kadarka,
g) kéknyelű,
h) kövérszőlő,
i) zéta.”
30. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 56. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hagyományos és egyéb korlátozottan használható kifejezések”
31. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a)
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
10. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
d)
11. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
e)
12. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
f)
15. számú melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
32. §		
A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „hegyközségi kódját (kódjait)” szövegrész helyébe a „gazdasági akta számát”,
b)
4. § (1) bekezdésében az „azonosítószámát” szövegrész helyébe a „számát”,
c)
8. § (1) bekezdésében a „szeptember” szövegrész helyébe az „augusztus”,
d)
20. § (3) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „1 munkanapon”,
e)
24. §-ában a „rögzítheti” szövegrész helyébe a „rögzíti”,
f)
26. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész
helyébe a „NÉBIH”,
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g)

29/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „12. számú melléklet B13–16., C9., D3. vagy D10. pontjában” szövegrész
helyébe a „12. számú mellékletben”,
h)
33. § (7) bekezdésében a „vizsgálhatja” szövegrész helyébe a „vizsgálja”, az „ellenőrizheti” szövegrész helyébe
az „ellenőrzi”,
i)
34. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „10”,
j)
36. § (1) bekezdésében az „Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB)” szövegrész helyébe
az „OBB”,
k)
36. § (2) bekezdésében a „12. számú melléklet B, C, D vagy E pontjaiban” szövegrész helyébe a „12. számú
mellékletben”,
l)
39. § (1) bekezdés a) pontjában a „38. § a)–d)” szövegrész helyébe a „38. § (2) bekezdés a)–c)”,
m)
40. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilvántartási számát” szövegrész helyébe a „számát”,
n)
9. számú mellékletében a „Potenciális alkohol-tartalom (%/vol)” szövegrész helyébe a „Potenciális alkoholtartalom (%/vol)/Magyar mustfok”, az „ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)” szövegrész
helyébe az „ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)/mustfok”
szöveg lép.
33. §		
Hatályát veszti a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a)
1. § a) pont 3. alpontja,
b)
3. § (3) bekezdése,
c)
27/A. §-a, valamint az azt megelőző alcím,
d)
55. §-a, valamint az azt megelőző alcím,
e)
63–68. §-a, és az azokat megelőző alcímek,
f)
3., 17. és 18. számú melléklete.
34. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
1. Csongrádi borvidék: a Csongrád OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
2. Hajós-Bajai borvidék: a Hajós-Baja OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
3. Kunsági borvidék: a Kunság OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
4. Neszmélyi borvidék: a Neszmély OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
5. Badacsonyi borvidék: a Badacsony OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
6. Balatonfüred-Csopaki borvidék: a Balatonfüred-Csopak OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület
fejezetben felsorolt települések összessége.
7. Balaton-felvidéki borvidék: a Balaton-felvidék OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
8. Etyek-Budai borvidék: az Etyek-Buda OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
9. Móri borvidék: a Mór OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.
10. Pannonhalmi borvidék: a Pannonhalma OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
11. Nagy-Somlói borvidék: a Nagy-Somló OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
12. Soproni borvidék: a Sopron OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
13. Balatonboglári borvidék: a Balatonboglár OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt
települések összessége.
14. Pécsi borvidék: a Pécs OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.
15. Szekszárdi borvidék: a Szekszárd OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
16. Villányi borvidék: a Villány OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
17. Bükki borvidék: a Bükk OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
18. Egri borvidék: az Eger OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.
19. Mátrai borvidék: a Mátra OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
20. Tokaji borvidék: a Tokaj OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.
21. Zalai borvidék: a Zala OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége.
22. Tolnai borvidék: a Tolna OEM termékleírásban a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések
összessége.”
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2. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. Adatlap
A

B

C

1.

Borvidék

Beérkezett

2.

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal

3.
Adatszolgáltató adatai

4.
5.

Név:

Cím:

Képviselő neve:

6.

Anyja neve*:
.........................................................................

Születési hely és idő*: .............................
.........................................................................

Telefonszám*:
...........................................................................

7.

E-mail cím:
.........................................................................

Fax*:
.........................................................................

*-gal jelölt részek kitöltése egyben
a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulást jelenti)

8.

Jogi forma (a megfelelő rész
aláhúzandó):

FM által elismert termelői csoport

igen  nem
igen  nem

9.

természetes személy

Termelői csoporti tagság

10.

egyéni vállalkozó

Adószám: ...................................................................................................................................

11.

őstermelő

Adóazonosító jel: ...................................................................................................................

12.

szövetkezet

MVH ügyfél-azonosító szám: ............................................................................................

13.

korlátolt felelősségű társaság

Adóraktári engedélyszám: ................................................................................................

14.

nyilvánosan működő
részvénytársaság

NÉBIH engedélyszám: ..........................................................................................................

15.

zártkörűen működő részvénytársaság

Vállalkozás regisztrációs száma (cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói
igazolvány száma vagy őstermelői igazolvány száma:

16.

betéti társaság

.......................................................................................................

17.

közkereseti társaság

NAK nyilvántartási szám:

18.

állami fenntartású intézmény

GA szám: ...................................................................................

19.

egyéb:

20.

Adatszolgáltató:

hegyközségi tag

önkéntes tag

külföldi termelő

21.
22.

Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó):

23.

Szőlőtermesztés

24.

Szőlőfelvásárlás

25.

Borelőállítás

26.

Borfelvásárlás
Kelt: ............................................................
		

...................................................................
adatszolgáltató aláírása
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B. Szőlő ültetvénykataszter űrlap
1. Az ültetvény használójának adatai
Ültetvény használója: ................................................................
Nyilvántartási száma: ................................................................
Ültetvény használat jogcíme:
o saját tulajdon
			o egyéb: .........................................
2. Ültetvény adatai:
Település:			......................................................................
Dűlő (termékleírás szerint):
......................................................................
Aldűlő (termékleírás szerint):
......................................................................
Helyrajzi szám:			......................................................................
Terület: 			
................................................................. m2
Telepítés			

o a telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert): ...................................

3. Termőhelykataszter: (hegybíró tölti ki)
ökotóp:
................................................................
osztály:
................................................................
pontszám:
................................................................
4. Szőlőparcella termesztési jellemzői
Fajta neve (kódja): ..................................................................
5. A szőlő jellemzői:
Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem
Termő: igen/nem
		 o Borszőlő fajtákkal beültetett
		 o Borpárlat előállítására alkalmas fajta
		 o Osztályba nem sorolt (pl. direkttermő)
		 o Vegetatív szaporítóanyag termelésre
		 o Szőlőiskola
		 o Alany anyatelep
		 o Későbbiekben oltásra szánt
		 o Termelés alól kivont
		

o Kísérleti ültetvény

6. Ültetvény térállása:
o Szabálytalan, szórt
o Szabályos térállásra telepített
		 o .........m x ...........m
		 o Ikertőkés: .........m x ...........m + ............m
		

o Ikersoros: .........m x ...........m x ............m

7. Művelésmód:
o Fejművelés
o Fej- és bakművelés közötti átmenet
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bakművelés
Legyezőművelés
Combművelés
Vertiko-művelés
Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)
Középmagas kordon (törzsmagasság 60–120 cm)
Moser kordon (törzsmagasság 120–140 cm)
Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130–150 cm)
Guyot-művelés
Ernyőművelés
Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)
GDC-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)
Lyra művelés

o Egyéb:
8. Tőkeállomány:
Telepített tőkeszám: ............................... tő/ha
Tényleges tőkeszám:
o >90%
o 75-89%
o 50-74%
o <49%
Kelt, ……….év …..hó …….nap

Adatszolgáltató aláírása

C. Szőlő ültetvénykataszter
Hegybíró tölti ki!
Az ültetvény használójának neve és címe:
Az ültetvény használójának adószáma vagy adóazonosító jele:
Az ültetvény helye (település, helyrajzi szám):
Területnagyság: ............................... m2
Szőlőfajta:
A terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:

1.

A

B

C

Eredetvédelmi kategóriák és földrajzi árujelzők

Fehér

Vörös/rozé

2.

.................................... OEM

3.

.................................... OEM

4.

.................................... OFJ

5.

.................................... OFJ

6.

FN borászati termék fajtamegjelöléssel

7.

FN borászati termék
Kelt: ................................................		
		

...............................................
hegybíró aláírása

14716

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 148. szám

D. Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap
(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti)
Borvidék
Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)
Nyilatkozattevő:
Név:
Cím:
GA szám:
A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám)
A borászati üzem adóraktári engedélyszáma: HU…………………..
A borászati üzem működési engedélyszáma:
Erjesztő kapacitás (hl):
Tároló kapacitás (hl):
Létesítés éve:
Tevékenysége:
o fehérbor
o vörösbor
o pezsgő
o szőlőfeldolgozás, borkészítés
o palackozás
o pezsgőgyártás
o mustsűrítés
o termelői boreladás
o borturizmus
Kelt:
		
		

.........................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása”
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3. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
„A” rész: első bor származási bizonyítvány kérelem

Első bor származási bizonyítvány kérelem
Hegyközségi Tanács:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:

1. A borászati termék jellemzői		Név:					Évjárat:
A

1.

B

termékkategóriája (kóddal)

C
1

2.

o a termelő címével azonos

3.

tárolási helye (adóraktár száma):

o a felvásárló címével azonos

4.

o egyéb:

5.

o fehér

6.

színe:

o rozé

7.
8.
9.
10.
11.

o vörös
o Magyarország

A borá- származási országa:
szati
termék alkoholtartalmát növelték

12.

o egyéb:
o igen
o nem
o igen

édesítése megtörtént

13.
14.

o nem
o igen

savtartalmát növelték

15.
16.

o nem
o igen

savtartalmát csökkentették

17.
18.

o nem

mennyisége (hl – a pincekönyv szerint)
2. A borászati termék eredete

1.

A

B

C

D

E

Tétel-

A bevonandó szőlő származási

Legmagasabb eredetvédelmi

Potenciális alkoholtartalom

Mennyiség

szám

bizonyítvány száma

kategória2

(%vol)

(q – pincekönyv alapján)

2.
3.
4.
5.

ÖSSZESEN
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1: termékkategória-kódok:			  9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
1 bor					10 szőlőmust
2 még erjedésben lévő újbor			
11 részben erjedt szőlőmust
3 likőrbor					
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
4 pezsgő					13 sűrített szőlőmust
5 minőségi pezsgő				
14 finomított szőlőmustsűrítmény
6 illatos minőségi pezsgő			
15 szárított szőlőből készült bor
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
16 túlérett szőlőből készült bor
8 gyöngyözőbor				17 borecet
2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása
OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés
OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés
FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével
E: egyéb
Megjegyzés:
Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott termelési jelentés. A kérelem aláírásával
a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .....................................................................
		

...................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

„B” rész: egyéb bor származási bizonyítvány kérelem

Bor származási bizonyítvány kérelem
A bor származási bizonyítvány
kérelmezésének célja
(a megfelelő bekarikázandó)

A

készletigazolás

B

másik adóraktárba történő átszállítás

C

forgalomba hozatali engedély igénylése

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:
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1. A borászati termék jellemzői		Név:					Évjárat:
A

B

termékkategóriája (kóddal)

1.

C
1

2.

o a termelő címével azonos

3.

tárolási helye (adóraktár száma):

o a felvásárló címével azonos

4.

o egyéb:

5.

o fehér

6.

színe:

o rozé

7.

o vörös

8.
9.
10.
11.
12.
13.

o Magyarország

származási országa:

o egyéb:
o igen

alkoholtartalmát növelték

o nem

A borászati édesítése megtörtént
termék

14.

o igen
o nem
o igen

savtartalmát növelték

15.
16.

o nem
o igen

savtartalmát csökkentették

17.

o nem

18.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr
mennyisége (hl)

19.

készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr
összes alkoholtartalma (%vol)

20.

készítése során keletkezett borseprő mennyisége (hl)

21.

készítése során keletkezett technológiai veszteség
mennyisége (hl)
2. A borászati termék eredete
A

B

Tétel-

származási bizonyítvány vagy

szám

forgalomba hozatali engedély

C

D

E

Alkoholtartalom2

Mennyiség3

(%vol)

(hl)

A bevonandó szőlő vagy bor
1.

száma

2.
3.
4.
5.

ÖSSZESEN

Termékkategória kódja1
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3. A borászati termék címkéjén jelölni kívánt kifejezések
(Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély
igénylésének céljából kérelmezik!)
A

1.

oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom
alatt álló földrajzi jelzés4

2.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében
meghatározott hagyományos kifejezés

3.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban
meghatározott hagyományos kifejezés(ek),

4.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében
meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló
kifejezés(ek),

5.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan
használható kifejezés(ek),

6.

az édességi kategória megnevezése5

        

        
        

        

        

B

1: termékkategória-kódok:			  9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
1 bor					10 szőlőmust
2 még erjedésben lévő újbor			
11 részben erjedt szőlőmust
3 likőrbor					
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
4 pezsgő					13 sűrített szőlőmust
5 minőségi pezsgő				
14 finomított szőlőmustsűrítmény
6 illatos minőségi pezsgő			
15 szárított szőlőből készült bor
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
16 túlérett szőlőből készült bor
8 gyöngyözőbor				17 borecet
2: Szőlő származási bizonyítvány esetén potenciális alkoholtartalom, bor származási bizonyítvány vagy forgalomba
hozatali engedély esetén összes alkoholtartalom
3: Pincekönyv alapján
4: Csak egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés adható meg. Földrajzi jelzés nélküli borászati
termékek esetén kihúzandó.
5: Csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetében
(a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „A” része szerint), továbbá a termékleírás által meghatározott egyéb
esetekben (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” része szerint) kötelező kitölteni, egyébként fakultatív.
Megjegyzés:
A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ....................................................................

...................................................................

		

Bizonyítványt kérelmező aláírása”
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4. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. Készletigazolás céljából kiadott bor származási bizonyítvány
Bor származási bizonyítvány
„A” típus – készletigazolás céljából kiadva
Példányszám:

Sorszám:

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:
A

B

1.

megnevezése:

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

3.

termékkategóriája:

4.

színe:

5.

származási országa:

6.
7.
8.

A borá- évjárata
szati szőlőfajtája vagy fajtái
termék alkoholtartalmát növelték:

C

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

13.

teljes mennyisége (hl)

14.

eredetmegjelölés(ek) és
bortípus(ok)

15.
16.
17.

Potenciálisan
jelölhető

18.

19.
20.
21.
22.

Történet

D

földrajzi jelzés(ek) és
bortípus(ok)
évjárat
borszőlőfajta(ák) neve(i)
a bevont szőlő vagy bor
származási bizonyítvány(ok)
vagy forgalomba hozatali
engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom (%vol)

mennyiség (hl – pincekönyv alapján)
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Megjegyzés:
A fenti tételre a ........................................ sorszámú bor származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és
nyilvántartásba vettem.
P. H.
Kelt: .............................................................
		

.....................................................
Hegybíró aláírása

B. Másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe történő átszállítás céljából
kiadott bor származási bizonyítvány
Bor származási bizonyítvány
„B” típus – másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás céljából kiadva
Példányszám:
Sorszám:
Eladó (feladó)
neve:
címe:
GA száma:
A borászati termék feladásának helye szerint illetékes
hegyközség neve:
hegyközségi tanács neve:
Vevő (címzett)
neve:
címe:
GA száma:
A borászati termék rendeltetési helye szerint illetékes
hegyközség neve:
hegyközségi tanács neve:
A

B

1.

megnevezése:

2.

tárolási helye (adóraktár száma):

3.

termékkategóriája:

4.

színe:

5.

származási országa:

6.
7.
8.

A borá- évjárata
szati szőlőfajtája vagy fajtái
termék alkoholtartalmát növelték:

C

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

összes alkoholtartalma (%vol)

13.

teljes mennyisége (hl)

D
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14.
15.
16.
17.

Potenciálisan
jelölhető

18.

19.

Történet

eredetmegjelölés(ek) és
bortípus(ok)
földrajzi jelzés(ek) és
bortípus(ok)
évjárat
borszőlőfajta(ák) neve(i)
a bevont szőlő vagy bor
származási bizonyítvány(ok)
vagy forgalomba hozatali
engedély(ek) száma

összes alkoholtartalom (%vol)

mennyiség (hl – pincekönyv alapján)

20.
21.
22.
Megjegyzés:
A fenti tételre a ........................................ sorszámú bor származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és
nyilvántartásba vettem.
P. H.
Kelt: .............................................................
		

.....................................................
Hegybíró aláírása

C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány
Bor származási bizonyítvány
„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva
Példányszám:

Sorszám:

Borvidék:

Hegyközség:

Termelő neve:

Felvásárló neve:

Termelő címe:

Címe:

GA száma:

GA száma:
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A

B

1.

megnevezése:

2.

tárolási helye:

3.

termékkategóriája:

4.

színe:

5.
6.
7.
8.
9.

A
borászati
termék

C

származási országa:
évjárata
szőlőfajtája vagy fajtái
alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

teljes mennyisége (hl)

13.

minimális összes alkoholtartalma:

14.

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus

15.

az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi
egység(ek) neve(i)

16.
17.
18.

19.

A
borászati
termékeken
jelölhető

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott
hagyományos kifejezés
a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott
hagyományos kifejezés(ek)
a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében
meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló
kifejezés(ek)
az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan
használható kifejezés(ek)

20.

a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)

21.

évjárat

22.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

23.

az édességi kategória megnevezése

24.

a bevont bor származási bizonyítvány(ok) vagy
forgalomba hozatali engedély(ek) száma

25.
26.

D

a borászati termék
megnevezésre

Történet

mennyiség
(hl – pincekönyv
alapján)

27.
28.
Megjegyzés:
A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú bor származási bizonyítványt a forgalomba hozatali
engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.
A HBB döntésére vonatkozó záradék:
Kelt: ...................................................................
P. H.
		
		

...................................................................
Hegybíró aláírása”
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5. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
I. A Helyi Borbíráló Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:
Középfokú végzettség:
1. Bor- és üdítőital-ipari technikus
2. Borász
3. Szőlész-borász szaktechnikus
4. Szőlő- és gyümölcstermesztő
5. Vincellér
6. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)
7. Bor- és pezsgőgyártó technikus
8. Bortechnológus
9. Erjedésipari termékgyártó (borász)
Felsőfokú végzettség:
1. Kertészmérnöki, F, E
2. Agrármérnöki E
3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E
4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F
5. Tartósítóipari üzemmérnök
6. Tartósítóipari mérnök
7. Szőlész-borász mérnök
8. Borász-italtechnológus szakmérnöki
Egyéb:
1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”
2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”
3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél
II. Az Országos Borszakértő Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:
Középfokú végzettség:
1. Borász
2. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)
Felsőfokú végzettség:
1. Kertészmérnöki, F, E
2. Agrármérnöki E
3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E
4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F
5. Tartósítóipari üzemmérnök
6. Tartósítóipari mérnök
7. Szőlész-borász mérnök
8. Borász-italtechnológus szakmérnöki
Egyéb:
1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”
2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”
3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél
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III. A 29/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott borászati eljárásokat végző személyeknek a következő
végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie:
1. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E
2. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F
3. Tartósítóipari üzemmérnök
4. Tartósítóipari mérnök
5. Szőlész-borász mérnök
6. Szőlészeti- és borászati mérnök
7. Borász-italtechnológus szakmérnök”

6. melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelethez
„15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
A

B
Kifejezés

C

D

Borászati termékek,

Hagyo-

melyek címkéjén a kifejezés

mányos

feltüntethető

kifejezés

E
A kifejezés használatának feltétele.

1.

„barrique”

bor (OEM és OFJ)

nem

Olyan bor, amelynek legalább egyharmadát
350 liternél nem nagyobb térfogatú, új
tölgyfahordóban tárolták, amely esetében
a 606/2009/EK bizottsági rendelet I. A melléklete
táblázatának 38. sorában szereplő technológiát nem
alkalmazták, valamint a bor a forgalomba hozatali
engedély megszerzéséhez szükséges minősítés
során a barrique hordóban való érlelésre jellemző
érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik.

2.

„blanc de blanc”

minőségi pezsgő

nem

100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó küvéből
készült.

3.

„blanc de noir”

minőségi pezsgő

nem

100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával
nyert küvéből készült.

4.

borkülönlegesség

bor (OEM, Tokaj)

5.

„első szüret” vagy
„virgin vintage”

6.

„főbor”

bor (OEM)

A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag
a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban
foglaltaknak megfelelően.
nem

Az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből
készült bor.

igen

Olyan bor:
– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről
származik
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább
15,12 térfogatszázalék
– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább
11,5 térfogatszázalék
– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig
érleltek (ebből egy évig fahordóban), és
– termelésének
további
részletes
szabályait
a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.
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7.

„jégbor”
(magyar)

bor (OEM és OFJ)

igen

Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt
szőlőbogyók felhasználásával előállított bor
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább
16,66 térfogatszázalék
– amely maradékcukor-tartalma legalább 45 g/liter
– amely előállításához a szőlőt igazoltan legfeljebb
–7 °C-os hőmérsékleten szüretelték.
A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48
órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni
az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére.

8.

„muskotály”
(magyar), vagy
az Európai Unió
bármely hivatalos
nyelvének
fordításában

– bor,
– még erjedésben lévő
újbor,
– likőrbor,
– pezsgő,
– minőségi pezsgő,
– illatos minőségi
pezsgő,
– szén-dioxid
hozzáadásával
készült habzóbor,
– gyöngyözőbor,
– szén-dioxid
hozzáadásával
készült
gyöngyözőbor,
– szőlőmust,
– részben erjedt
szőlőmust

nem

Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül
egynek vagy többnek a terméséből készülnek:
– Aletta,
– Csaba gyöngye,
– cserszegi fűszeres,
– generosa,
– hamburgi muskotály,
– Irsai Olivér,
– mátrai muskotály,
– nektár,
– ottonel muskotály,
– pölöskei muskotály,
– sárga muskotály,
– szirén,
– trilla,
– zefír.

9.

„nyerspezsgő”

minőségi pezsgő

nem

Palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem
adtak hozzá.

10.

„primőr”

nem

A szüret évében palackozott bor.

11.

„szemelt”

bor (OEM és OFJ)

Teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak
a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert
bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább
13,59 térfogatszázalék.

12.

„szűretlen” (magyar)

bor

nem

Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést.

13.

„termőhelyen
palackozva”

bor (OEM és OFJ)

nem

A bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetből
származik, valamint a palackozás is az adott körzeten
belül történt.

14.

„töppedt szőlőből
készült bor”

bor (OEM és OFJ)

nem

Olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított
bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott,
a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek
betöményedésével jellemezhető szőlőtermés,
amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott
meg és amelyek természetes alkoholtartalma
legalább12,83 térfogatszázalék.

15.

„újbor” (magyar)

bor

nem

A szüret évében palackozott bor.
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16.

„válogatott
szüretelésű bor”

bor (OEM és OFJ)

nem

A tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott (az
éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásával),
egészséges, részben túlérett bogyóiból előállított
bor, amelynek természetes alkoholtartalma legalább
12,08 térfogatszázalék.

17.

„ó” (fajtanév vagy
a ,,bor” szó elé írva)

bor

nem

A szüretet követő legalább harmadik évben
palackozott bor.

18.

„termelői pezsgő”
(magyar)

pezsgő, minőségi
pezsgő, illatos minőségi
pezsgő

nem

– A terméket a palackban történő második alkoholos
erjesztéssel teszik pezsgővé;
– a termék a küvé összeállításától számítva legalább
kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn
marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői
csoportokat is – termelt szőlőből állítják elő, amelyben
a termelő a pezsgők vagy minőségi pezsgők vagy
illatos minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből
bort készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.

19.

„cuvée”
(francia) vagy „küvé”
(magyar)

bármely borászati
termék

nem

Legalább két szőlőfajta borából készült borászati
termék.

20.

„prémium” (magyar)

bármely borászati
termék (OEM)

nem

Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú
szőlőültetvény terméséből készítik.

21.

„superior” (latin)

bármely borászati
termék (OEM)

nem

Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú
szőlőültetvény terméséből készítik.

22.

„reserve” (angol)

bor, pezsgő, minőségi
pezsgő (OEM)

nem

– A vörösborokat minimum 18 hónapon keresztül
kell érlelni, amiből legalább 12 hónapig maximum
330 l űrmértékű tölgyfahordókban, és a fennmaradó
időben palackban kell tárolni.
– A fehér- és rozé borokat minimum 6 hónapon
keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig
tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben
palackban kell tárolni.

23.

késői szüretelésű bor

bor (OEM és OFJ)

igen

Olyan a bor, amelyet az általános szüreti időszak
után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és
amelynek természetes alkoholtartalma legalább
12,08 térfogatszázalék.

24.

Válogatott
szüretelésű bor

bor (OEM és OFJ)

igen

Olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből
kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból
állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma
legalább 12,08 térfogatszázalék.

25.

muzeális bor

bármelyik (OEM)

igen

Olyan borászati termék, amelyet legalább öt évig
érleltek palackban.

26.

siller

bor (OEM és OFJ)

igen

A rövid héjon erjesztés következtében élénk, halvány
színű vörösbor.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2014. (X. 31.) NFM rendelete
egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában,
a 2. alcím és a 12. § (1) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont
11. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 26. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
13. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 31. §
(1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„3. a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek,
beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint
a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK, 2010/22/EU, 2010/62/EU és 2010/52/EU bizottsági,
valamint 2006/96/EK, 2013/15/EU tanácsi és 2014/44/EU bizottsági irányelveknek,”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) Az ER. 31. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„2. a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és a tanácsi rendelet 18., 19. cikk és 20. cikk negyedik bekezdése, valamint az azt módosító 407/2011/EU
és 523/2012/EU bizottsági rendeletek,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„28. az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás
fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 12-i
627/2014/EU bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §

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

Az ER. 12. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az ER. A. Függeléke a 2. melléklet szerint módosul.
Az ER. C. Függelék C/1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az ER. C. Függelék C/2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az ER. C. Függelék C/3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. §		
Hatályát veszti az ER.
a)
12. számú melléklet 4.2. pontja,
b)
A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ táblázatának 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 és 57
pontja,
c)
A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56 és 57 pontja,
d)
A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53 és 54 pontja,
e)
A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56 és 57 pontja,
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f)
g)
h)

i)

A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 53 és 54 pontja,
A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 és 57 pontja,
A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
és 57 pontja,
A. Függelék A/11. melléklet ”A jelek magyarázata” pontjának C, U, W5 és W6 alpontja.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
4. §		
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a három tengelyből álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d)]
„a) legfeljebb 1,30 méter (d ≤ 1,30 m), az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése
aa) pótkocsi és félpótkocsi esetében				
21,0 tonna,
ab) gépjármű esetében						22,0 tonna,
b) 1,30 méternél nagyobb (1,30 m < d), az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése
ba) alacsonynyomású mezőgazdasági gumiabronccsal felszerelt
baa) mezőgazdasági vontató,
bab) lassú jármű, és
bac) mezőgazdasági pótkocsi
esetében							32,0 tonna,
bb) gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi – kivéve a ba) pont – esetében

24,0 tonna.”

5. §		
Az MR. 78. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1999. december 31. napját követően használatba vett, N2 és N3 kategóriába tartozó, a 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet IV. MELLÉKLET 46. számú előírásnak nem megfelelő járművet – a (7) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az utasoldalon fel kell szerelni az előírásnak megfelelő IV. osztályba tartozó nagy
látószögű, valamint V. osztályba tartozó közelre látó visszapillantó tükörrel.”
6. §

(1) Az MR. 120. § 90. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„90. a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá az azt módosító 2005/13/EK
bizottsági, 2006/96/EK tanácsi és 2010/22/EU bizottsági, valamint a 2011/72/EU és 2011/87/EU európai parlamenti
és tanácsi, továbbá 2014/43/EU bizottsági irányelveknek;”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) Az MR. 120. § 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„105. a 70/157/EGK, 86/298/EGK és 87/402/EGK tanácsi irányelvet, a 2000/25/EK, 2009/57/EK, 2009/64/EK és
2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet módosító, az áruk szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013 május 13-i
2013/15/EU tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

7. §		
Az MR. 121. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„7a. a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak.”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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8. §

(1) Az MR. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(2) Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. §

(1) Az MR.
a)
2. § (5) bekezdés nyitó mondatában az „A rendelet” szövegrész helyébe az „E rendelet” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „A. Függelék A/48. számú melléklet 3.11. pontja” szövegrész
helyébe az „1230/2012/EU bizottsági rendelet III. melléklete” szöveg,
c)
2. § (9) bekezdés nyitó mondatában az „A rendelet” szövegrész helyébe az „E rendelet” szöveg,
d)
2. § (9) bekezdés c) pontjában az „az A. Függelék A/52. mellékletében” szövegrész helyébe az „a gépjárművek,
az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános
biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)
IV. MELLÉKLET 107. számú előírása szerint” szöveg,
e)
34. § (1) bekezdése utolsó mondatában az „A. Függelék A/48. számú mellékletében” szövegrész helyébe
az „1230/2012/EU bizottsági rendeletben” szöveg,
f)
79. § (3) bekezdésében az „az A. Függelék A/8. számú mellékletének A. fejezete szerinti V. osztályba”
szövegrész helyébe az „a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. MELLÉKLET 46. számú
előírása szerinti V. osztályba” szöveg,
g)
79. § (4) bekezdésében az „az A. Függelék A/8. számú melléklet A. fejezete értelmében a IV. osztályba”
szövegrész helyébe az „a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. MELLÉKLET 46. számú
előírásnak megfelelően a IV. osztályba” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az MR.
a)
29. § (5) bekezdésében az „A gyárilag vizsgálócsatlakozóval el nem látott autóbuszt 2005. december 31.
napjáig kell az A. függelék A/9. mellékletének 5.4. pontja szerinti vizsgálócsatlakozóval ellátni.” szövegrész,
b)
5. számú melléklet II. pont 2. és 4. alpontja,
c)
A. Függelék A/3–A/40. számú melléklete,
d)
A. Függelék A/42–A/45. számú melléklete, és
e)
A. Függelék A/47–A/57. számú melléklete.

3. A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása
10. §		
A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló
18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 6. § (3) bekezdésében a „2014. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2015.
december 31-éig” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (3)–(5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, valamint a 3–5. és 7. melléklet 2015. január 1-jén
lép hatályba.

12. §

(1) Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről szóló 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I., II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 18-i 2014/43/EU bizottsági irányelvnek,
b)
a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek,
beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról
szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III mellékletének módosításáról szóló,
2014. március 18-i 2014/44/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) Ez a rendelet
a)
a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk, 19. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a 20. cikk negyedik
bekezdésében foglaltak,
b)
az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás
fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról szóló,
2014. június 12-i 627/2014/EU bizottság rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az ER 12. számú mellékletének módosítása
1. Az ER. 12. számú melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A 2010. január 1-jét megelőzően a műszaki vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek, akivel szemben
a hatóság a 12/A. § (7) bekezdés c)–g) pontjában szereplő okból a Nyilvántartásból való törlést nem alkalmazta,
a 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt teljesítettnek kell tekinteni. Amennyiben
a vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása nem biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői
engedéllyel rendelkező vizsgabiztos által, akkor azt a jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező
segítő személyzet útján kell biztosítani.”
2. Az ER. 12. számú melléklet 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. Alapszintű képzésre az jelentkezhet, aki legalább „B” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezik. Kiegészítő szintű képzésre az jelentkezhet, aki a műszaki vizsgabiztosi alapszintű tanfolyamot
elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.”

2. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az ER A. Függelékének módosítása
1. Az ER. A. Függelék 2. cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E Függelék, valamint a B. és C. Függelék egyes rendelkezései – a 2007/46/EK irányelvvel összhangban –
a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek
általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)
2014. november 1-jével hatályon kívül helyezett európai uniós irányelveket átültető MR. A. Függelék valamely
mellékletének rendelkezésére hivatkoznak. E hivatkozások alkalmazása esetében azokat a 2014. október 31-én
hatályos MR. A. Függelék rendelkezéseire történő hivatkozásként kell értelmezni (a függelékek tekintetében
a továbbiakban: „MR. A. függelék”-ként hivatkozva).”
2. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 41A. sora helyébe a következő sor lép:
(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok felsorolása)
„
41A. Kibocsátások (Euro VI),
nehéz tehergépjárművek/
információhoz való hozzáférés

595/2009/EK
rendelet
582/2011/EU
rendelet
64/2012/EU
rendelet
627/2014/EU
rendelet

HL L 188, 2009.7.18.,
1. o.
HL L 167. 06. 25.,
167. o.
HL L28
2012.01.31.

X
(12)

X
(12)

X

X
(12)

X
(12)

X

„
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3. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az ER. C. Függelék C/1. számú mellékletének módosítása
1. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
3.2.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1)
3.2.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek)
3.2.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)
3.2.2.2.1.1. Gyártmány(ok): …
3.2.2.2.1.2. Típus(ok): …
3.2.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: …
3.2.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: …
3.2.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: …
3.2.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: …
3.2.2.2.1.7. Relatív koncentráció: …
3.2.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): …
3.2.2.2.1.9. Cellasűrűség: …
3.2.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: …
3.2.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): …
3.2.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): …
3.2.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): …
3.2.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
3.2.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: …
3.2.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): …
3.2.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)
3.2.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)
3.2.2.2.2.1. Gyártmány(ok): …
3.2.2.2.2.2. Típus: …
3.2.2.2.2.3. Elhelyezés: …
3.2.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)
3.2.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): …
3.2.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)
3.2.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): …
3.2.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)
3.2.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: …
3.2.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: …
3.2.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): …
3.2.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: …
3.2.2.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): …
3.2.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)
3.2.2.2.6.1. Leírás és működés: …”
2. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.4. SZELEPVEZÉRLÉS
3.2.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű
adatok: …
3.2.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1):
3.2.4.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van)
3.2.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)
3.2.4.3.2. Bütyökállítási szög: …”
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3. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.1.2. Motortípusok műszaki leírása a családon belül
„Alapmotor(*)

A motorcsaládba
tartozó motorok(**)

Motortípus
Hengerek száma
Névleges fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében,
tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a névleges hasznos
teljesítmény mellett
Névleges hasznos teljesítmény (kW)
Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)
A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében,
tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a legnagyobb
nyomaték mellett
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Alsó alapjárati fordulatszám (fordulat/perc)
Henger-lökettérfogat (az alapmotor %-ában)

100

(*) A további részleteket lásd a 3.2. pontban.
(**) A további részleteket lásd a 3.4. pontban.”

4. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4.2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
3.4.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) …
3.4.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek):
3.4.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)
3.4.2.2.1.1. Gyártmány(ok): …
3.4.2.2.1.2. Típus(ok): …
3.4.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: …
3.4.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: …
3.4.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: …
3.4.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: …
3.4.2.2.1.7. Relatív koncentráció: …
3.4.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): …
3.4.2.2.1.9. Cellasűrűség: .…
3.4.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: …
3.4.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): …
3.4.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): …
3.4.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): …
3.4.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
3.4.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: …
3.4.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): …
3.4.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)
3.4.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)
3.4.2.2.2.1. Gyártmány(ok): .…
3.4.2.2.2.2. Típus: .…
3.4.2.2.2.3. Elhelyezés: …
3.4.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)
3.4.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): …
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3.4.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)
3.4.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): …
3.4.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)
3.4.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: …
3.4.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: .…
3.4.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): …
3.4.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: .…
3.4.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): .…
3.4.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)
3.4.2.2.6.1. Leírás és működés: …”
5. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4.4. SZELEPVEZÉRLÉS
3.4.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű
adatok: …
3.4.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1)
3.4.4.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó és/vagy kipufogó szelep van)
3.4.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)
3.4.4.3.2. Bütyökállítási szög: …”
6. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. MOTORTELJESÍTMÉNY
„3.6.1. A motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW, … fordulat/perc fordulatszámon [a 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együttes rendeletnek(*) megfelelően]
3.6.2. A motor névleges hasznos teljesítménye: … kW, … fordulat/perc fordulatszámon [a 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együttes rendeletnek megfelelően]
3.6.3. Szabadon választható adat: az erőleadó tengelynél (PTO) (ha van erőleadó tengely) a névleges fordulatszám
mellett mért teljesítmény (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint)
Az erőleadó tengely szabványos fordulatszáma

Az ennek megfelelő motorfordulatszám

Teljesítmény

(fordulat/perc)

(fordulat/perc)

(kW)

1–540
2–1000
3–540 ECO
4–1000 ECO
(*) 97/68/EK irányelv, HL L 59., 1998.2.27., 1. o.”
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4. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az ER C. Függelék C/2. számú mellékletének módosítása
Az ER C. Függelék C/2. számú melléklet C. Fejezet II. Rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei
Az alapirányelv és az azt módosító legutóbbi irányelv száma, amely alapján megadták az EK-típusjóváhagyást. Két
vagy több alkalmazási szakasszal rendelkező irányelv esetén meg kell jelölni az alkalmazott szakaszt:
…
Változat/kivitel: …
a)
NRSC/ESC/WHSC (1) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével (g/kWh)

CO

Változat/kivitel:

Változat/kivitel:

Változat/kivitel:

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Részecskék

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b)

NRTC/ETC/WHTC (1) végleges vizsgálati eredmények, a romlási tényezők figyelembevételével (g/kWh)*
Változat/kivitel:

Változat/kivitel:

Változat/kivitel:

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Részecskék

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Melegindításos NRTC ciklus
CO2-kibocsátása

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

… kWh

… kWh

… kWh

Melegindításos NRTC
ciklusmunkája
(1) A nem kívánt rész törlendő.
*
Értelemszerűen.”
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5. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az ER C. Függelék C/3. számú mellékletének módosítása
1. Az ER C. Függelék C/3. számú melléklet I. Rész Minták „A – Kész/teljes traktorok” alcím 3.6. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3.6. A MOTOR LEGNAGYOBB HASZNOS TELJESÍTMÉNYE: … KW, … FORDULAT/PERC FORDULATSZÁMON [75/2005.
(IX. 29.) GKM–KVVM EGYÜTTES RENDELETNEK MEGFELELŐEN] (1)
3.6.1. A motor legnagyobb névleges teljesítménye: … kW, … fordulat/perc fordulatszámon [75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együttes rendeletnek megfelelően]
3.6.2. Szabadon választható adat: az erőleadó tengelynél (PTO) (ha van erőleadó tengely) a névleges fordulatszám
mellett mért teljesítmény (az OECD 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány szerint)
(1) Adja meg az alkalmazott vizsgálati módszert”

2. Az ER C. Függelék C/3. számú melléklet I. Rész Minták „A – Kész/teljes traktorok” alcím 15.1. és 15.2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„15.1. NRSC/ESC/WHSC (1) VÉGLEGES VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, A ROMLÁSI TÉNYEZŐK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL:
CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX… (g/kWh)
HC+NOX… (g/kWh) Részecskék… (g/kWh) CO2… (g/kWh)
15.2. NRTC/ETC/WHTC (1) VÉGLEGES VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, A ROMLÁSI TÉNYEZŐK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
(G/KWH) (*)
CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX… (g/kWh)
HC+NOX… (g/kWh) Részecskék… (g/kWh) A melegindításos ciklus alatt kibocsátott CO2 … (g/kWh) Ciklusmunka
regenerálás nélküli melegindítás esetén (kWh)
(1) A nem kívánt rész törlendő.
(*) Értelemszerűen.”
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6. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az MR. 1. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. 1. számú melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Az A., B. és C. Függelék egyes rendelkezései – a 2007/46/EK irányelvvel összhangban – az európai parlament
és tanács 661/2009/EK rendeletével 2014. november 1-jével hatályon kívül helyezett európai uniós irányelveket
átültető MR. A. Függelék valamely mellékletének rendelkezésére hivatkoznak. E hivatkozások alkalmazása
esetében azokat a 2014. október 31-én hatályos A. Függelék rendelkezéseire történő hivatkozásként kell értelmezni
(a függelékek tekintetében a továbbiakban: ”A. függelék”-ként hivatkozva).”
2. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. táblázat
Gépkocsikra és pótkocsikra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek
Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendeletének IV. melléklete tartalmazza a 2012. november 1-jétől
a típusjóváhagyásokhoz kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírások listáját.
Tételszám

EK (EGK)

ENSZ-EGB

A

B
Alkalmazási kötelezettség (1)

utolsó
alapirányelv

módosító

[rendelet]

irányelv

típuselőírás

módosítási

Műszaki terület

sorozat

jóváhagyási
eljárásban

[rendelet]

M1/N1
kategória

A/1.

70/157

2007/34

típusjóváhagyási
eljárásban
M2, M3,
N2, N3, O
kategória

51

02

Zajszint és kipufogó
berendezések

+

+

59

00

Pótalkatrész
kipufogó
berendezés

+

–

egyedi
engedélyezési
eljárásban
M1, M2, M3,
N1, N2, N3, O
kategória(7)

K

83

06

Légszennyezés
(Euro 5 és 6)
könnyű haszongépjárművek/
információhoz való
hozzáférés

+

+

K (5)

2007/46
661/2009

34

02

Tüzelőanyag-tartály
és

+

+

C (2)

3B.

2007/46
661/2009

58

02

Aláfutásgátló

+

+

C (2)

4A.

2007/46
661/2009
1003/2010

–

–

Hátsó
rendszámtábla
elhelyezése

+

+

–

5.

2007/46
661/2009

79

01

Kormányberendezés

+

+

C

6A.

2007/46
661/2009
130/2012

–

–

A járműbe való
bejutás

+

+

–

6B.

2007/46
661/2009

11

03

Ajtózárak és
zsanérok

+

–

–

7.

2007/46
661/2009

28

00

Hangjelző
berendezések

+

+

K

A/2a.

715/2007
692/2008

3A.

459/2012
143/2013
195/2013
136/2014
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8.

2007/46
661/2009

46

02

Visszapillantó tükrök

+

+

K

9A.

2007/46
661/2009

13

10

Fékezési
tulajdonságok

+

+

K

90

01

Pótalkatrész–
fékbetét

9B.

2007/46
661/2009

13 H

00

Személygépjármű
fékezés

+

+

K

10.

2007/46
661/2009

10

03

Elektromágneses
összeférhetőség

+

+

–

12.

2007/46
661/2009

21

01

Belső felszerelés
kialakítása

+

–

–

13A.

2007/46
661/2009

18

03

Illetéktelen
használat elleni
védelem

+

+ (ha van)

–

97

01

Riasztóberendezések

+

–

13B.

2007/46
661/2009

116

00

Gépjárművek
jogosulatlan
használat elleni
védelme

+

–

–

14A.

2007/46
661/2009

12

03

Belső szerelvények
kialakítása
(kormánynak
ütközés)

+

–

–

15A.

2007/46
661/2009

17

08

Ülésszilárdság

+

+

–

15B.

2007/46
661/2009

80

01

Ülések, azok
rögzítései és
fejtámlák

16A.

2007/46
661/2009

26

03

Kinyúló részek

+

–

–

17A.

2007/46
661/2009
130/2012

–

–

Manőverező
képesség

+

+

K

17B.

661/2009

39

00

Sebességmérő
berendezés és
annak beépítése

+

+

K

18A.

2007/46
661/2009
19/2011

–

–

Gyári tábla

+

+

C

19A.

2007/46
661/2009

14

06

A biztonsági öv
rögzítési pontjai,
ISOFIX rögzítési
rendszerek

+

+

–

20A.

2007/46
661/2009

48

04

Világítóberendezések

+

+

K (6)

21A.

2007/46
661/2009

3

02

Fényvisszaverők

+

+

K

249/2012

+

14741

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 148. szám

22A.

2007/46
661/2009

7

02

Hátsó helyzetjelző,
féklámpa és
méretjelző

+

+

K

22B.

2007/46
661/2009

87

00

Nappali menetjelző
lámpa

+

+

K

22C.

2007/46
661/2009

91

00

Oldalsó helyzetjelző

+

+

K

23A.

2007/46
661/2009

6

01

Irányjelző

+

+

K

24A.

2007/46
661/2009

4

00

Hátsó
rendszámtábla
megvilágítása

+

+

+

25A.

2007/46
661/2009

31

02

Halogén sajtolt
búrás fényszórók

25B.

2007/46
661/2009

37

03

Izzólámpák

25C.

2007/46
661/2009

98

00

Fényszórók
gázkisüléses
fényforrással

25D.

2007/46
661/2009

99

00

Gázkisüléses
fényforrások

+

+

K

25E.

2007/46
661/2009

112

00

Aszimmetrikus
tompított és/
vagy távolsági
fényt kibocsátó
fényszórók

25F.

2007/46
661/2009

123

00

Adaptív fényszórók

26A.

2007/46
661/2009

19

03

Első ködfényszórók

+

+

K

27A.

2007/46
661/2009
1005/2010

–

–

Elvontató
berendezés

+

+

–

28A.

2007/46
661/2009

38

00

Hátsó
ködfényszórók

+

+

K

29A.

2007/46
661/2009

23

00

Hátrameneti
(tolató-) lámpák

+

+

K

30A.

2007/46
661/2009

77

00

Parkoló lámpa

+

+

K

31A.

2007/46
661/2009

16

04

Biztonsági övek
és utasbiztonsági
rendszerek

+

+

K

32A.

2007/46
661/2009

125

00

Látómező

+

33A.

2007/46
661/2009

121

00

Működtető
berendezések
megjelölése,
ellenőrző lámpák

+

+

–

34A.

2007/46
661/2009
672/2010

–

–

Jég- és
páramentesítő
rendszerek

+

–

–

–
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35A.

2007/46
661/2009
1008/2010

–

–

Ablaktörlő-mosó
berendezések

+

–

–

36A.

2007/46
661/2009

122

00

Fűtés

+

+

K

37A.

1009/2010
2007/46
661/2009

–

–

Kerékburkolat

+

38A.

2007/46
661/2009

17

08

Ülésrögzítés

+

25

04

Fejtámasz

+

Dízel-motor
emisszió (Euro VI),
nehéz gépjárművek

+

64/2012
133/2014

K

+

K
–

+

K

+

–

+

–

A/41a.

595/2009
582/2011

42A.

2007/46
661/2009

73

00

Oldalvédelem
aláesés ellen

43A.

2007/46
661/2009
109/2011

–

–

Felcsapódó víz elleni
védelem

+

44A.

2007/46
661/2009
1230/2012

–

–

Személygépkocsik
tömege és méretei

+

45A.

2007/46
661/2009

43

00

Biztonsági üvegezés
és üvegek

+

+

–

A/46.

92/23

Gumiabroncsok

+

+

+

46A.

661/2009
458/2011

Gumiabroncsok
felszerelése

+

+

+

46B.

661/2009

30

02

Gépjárművek
és pótkocsijaik
(C1 osztályú)
gumiabroncsai

+

+

46C.

661/2009

54

00

Haszongépjárművek
és pótkocsijuk (C2
és C3 osztályú)
gumiabroncsai

+

+

46D.

661/2009

117

02

Gördülési zaj és
nedves tapadás,
gördülési ellenállás

+

46E.

661/2009

64

02

Ideiglenes pótkerék
és abroncsnyomás
ellenőrző rendszer

+

47A.

2007/46
661/2009

89

00

Sebességkorlátozó
készülék és
beépítése

+

+

48A.

2007/46
661/2009
1230/2012

–

–

Tömeg, méret
az M1-től különböző
kategóriákban

+

–

49A.

2007/46
661/2009

61

00

N kategóriájú
járművek
vezetőfülkéjének
kinyúló részei

+

–

2001/43
2005/11

+

K

+

–

+
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+

+

K

Rövid
vonószerkezetek

+

K

Beltéri anyagok
égési tulajdonságai

+

–

+

K

50A.

2007/46
661/2009

55

01

Járműszerelvények
mechanikus
csatlakozói

50B.

2007/46
661/2009

102

00

51A.

2007/46
661/2009

118

00

52A.

2007/46
661/2009

107

03

52B.

2007/46
661/2009

66

01

53A.

2007/46
661/2009

94

01

Homlokütközés

+

–

54A.

2007/46
661/2009

95

02

Oldalról történő
ütközés

+

–

56A.

2007/46
661/2009

105

04

Veszélyes árut
szállító gépkocsik és
pótkocsijuk

+

57A.

2007/46
661/2009

93

00

Mellső aláfutás
elleni védelem

A/58.

78/2009
631/2009

133/2014

–

–

Gyalogosok
védelme

+

–

A/59.

2005/64

2009/1

Újrafelhasználhatóság

+

–

A/61.

2006/40

706/2007

Légkondicionáló
rendszer

+ (4)

–

A/62.

79/2009

406/2010

Hidrogénüzemű
gépjárművek

+

+

63.

661/2009

407/2011
523/2012

Általános biztonság

+

+

64.

661/2009

65/2012

Sebességváltás jelző

+

–

–

65.

661/2009

347/2012

Fejlett vészfékező
rendszerek

+

–

66.

661/2009

351/2012

Sávelhagyásra
figyelmeztető
rendszerek

+

–

67.

661/2009

67

01

Cseppfolyós
PB-gázokhoz
szükséges
komponensek és
beszerelésük

+

+

–

68.

661/2009

97

01

Járműriasztók

+

69.

661/2009

100

01

Elektromos
biztonság

+

+

K

Autóbuszokra
vonatkozó
követelmények

+

– (3)

+

–

–
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661/2009

110

00

+

Nagy nyomású
földgázzal (CNG)
üzemelő rendszerek
különleges
alkatrészei és
azok beszerelése
a járműbe

C

Megjegyzés
(1) Az alkalmazási kört, az alkalmazási kötelezettség hatálybalépését és az arra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket lásd az MR. megfelelő műszaki területét
szabályozó táblázat szerinti rendeletben.
(2) Kizárólag az N1 kategóriába tartozó járműveknél az aláfutásgátló esetében.
(3) A veszélyes áruszállító járművek ADR-vizsgálatának kötelezettségét ez a rendelkezés nem érinti.
(4) Az N1 kategóriájú I. osztályba tartozó járművek.
(5) Használt gépkocsi egyedi forgalomba helyezés engedélyezési eljárása során a jelzett követelményt – további vizsgálat nélkül – teljesítettnek kell tekinteni,
amennyiben a gépkocsi típusa megfelel:
– a gyártása időpontjában az EGT-tagállamokban az új gépkocsikra vonatkozóan előirt környezetvédelmi (emissziós) konstrukciós követelményeknek, továbbá
– a forgalomba helyezés engedélyezésének időpontját hat évvel megelőző időpontban az ENSZ-EGB 83. számú előírás – e rendeletben meghatározott – érvényes
  változatának.
(6) Használt gépkocsi egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárása során a jelzett követelmény, továbbá a világító- és jelzőberendezésekre vonatkozóan
a 37–70. §-ban meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek teljesítése esetén az 21A–30A. tételszámban foglalt követelményeket – további vizsgálat nélkül –
teljesítettnek kell tekinteni.
(7) M1 és N1 kategóriában az új járművekre vonatkozó követelményeket az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítése tartalmazza.”

3. Az MR. 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/C. táblázat C/12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(MR

ENSZ-EGB

A

EK (EGK)

B

Alkalmazási kötelezettség(4)

függelék/
módo-

melléklet
(műszaki

előírás

sítási
sorozat

terület)

alapirányelv

utolsó

Műszaki terület

módosító
irányelv

típus-jóváhagyási

egyedi

eljárásban

eljárásban)

+

+ (4)

sorszáma

C/12.

96

01

77/537
2000/25

2011/72 A traktorok motorjának
2011/87 szennyezőanyag-kibocsátására
2014/43 vonatkozó követelmények

„

7. melléklet a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelethez
Az MR. C. Függelék C/12. számú mellékletének módosítása
1. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet I. Rész 3. pont 3.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.8 AZ ALTERNATÍV TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK ELISMERÉSE
A következő típus-jóváhagyásokat és adott esetben az ezekhez tartozó típus-jóváhagyási jeleket egyenértékűnek
kell tekinteni az e rendelet szerinti jóváhagyással:
1. Az NRM. 10. § (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott H, I, J és K kategóriájú (IIIA. szabályozási lépcsőbe
sorolt) motorok tekintetében az NRM 12. melléklete 3.1., 3.2. és 3.3. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.
2. Az NRM. 10. § (4) bekezdés e) pontjban meghatározott L, M, N és P kategóriájú (IIIB. szabályozási lépcsőbe sorolt)
motorok tekintetében az NRM. 12. melléklete 4.1., 4.2. és 4.3. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.
3. Az NRM. 10. § (4) bekezdés f ) pontjában meghatározott Q és R kategóriájú (IV. szabályozási lépcsőbe sorolt)
motorok tekintetében az NRM. 12. melléklete 5.1. és 5.2. pontjának megfelelő típusjóváhagyások.”
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2. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet I. Része a következő 3a. ponttal egészül ki:
„3a. ELŐÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK
Az NRM. 1. mellékletének 4., 8. és 9. szakaszát, az 1. és 2. függelékét, valamint 3., 4. és 5. mellékletének
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
3. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet II. Rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
2.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) .............................................
2.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek)
2.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1) ......................................................................................................................................................................
2.2.2.1.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: .................................................................................................................................................
2.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: .........................................................................................................................................
2.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ............................................................................................................................................................
2.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ......................................................................................................................................................................
2.2.2.1.7. Relatív koncentráció: .........................................................................................................................................................................
2.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...................................................................................................................................................
2.2.2.1.9. Cellasűrűség: ........................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ................................................................................................................................................
2.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ..............................
2.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ...................................................................................................................................................
2.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): .................................................................................................................................................................
2.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: .................................................................
2.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: .....................................................................................................
2.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ...............................................................................................................................................
2.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)
2.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)
2.2.2.2.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
2.2.2.2.2. Típus: .......................................................................................................................................................................................................
2.2.2.2.3. Elhelyezés: .............................................................................................................................................................................................
2.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)
2.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ..................................................................................................................................
2.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)
2.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): .........................................................................................
2.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)
2.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: ....................................................................................................................................
2.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: ....................................................................................................................................
2.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ..........................................................................
2.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ......................................................................................................
2.2.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ..........................................................................................
2.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)
2.2.2.6.1. Leírás és működés: ........................................................................................................................................................................... ”
4. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet II. Rész 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. SZELEPVEZÉRLÉS
2.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű adatok:
   ............................................................................................................................................................................................................................
2.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1):
2.4.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó- és/vagy kipufogószelep van)
2.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)
2.4.3.2. Bütyökállítási szög:. ............................................................................................................................................................................. ”
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5. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet II. Rész 3. pont 3.1.2. alpontban lévő táblázat helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Alapmotor(*)

A motorcsaládba
tartozó motorok (**)

Motortípus
Hengerek száma
Névleges fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében,
tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a névleges hasznos
teljesítmény mellett
Névleges hasznos teljesítmény (kW)
Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)
A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám (fordulat/perc)
Löketenkénti tüzelőanyag-szállítás (mm3) dízelmotorok esetében,
tüzelőanyag-áram (g/h) benzinmotorok esetében, a legnagyobb
nyomaték mellett
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Alsó alapjárati fordulatszám (fordulat/perc)
Henger-lökettérfogat (az alapmotor%-ában)

100”

(*) A további részleteket lásd a 2. pontban.
(**) A további részleteket lásd a 4. pontban.

6. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet II. Rész 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
4.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1) .............................................
4.2.2. További légszennyezés-csökkentő berendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek):
4.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)
4.2.2.1.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
4.2.2.1.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
4.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: .................................................................................................................................................
4.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: .........................................................................................................................................
4.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ............................................................................................................................................................
4.2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ......................................................................................................................................................................
4.2.2.1.7. Relatív koncentráció: .........................................................................................................................................................................
4.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...................................................................................................................................................
4.2.2.1.9. Cellasűrűség: ........................................................................................................................................................................................
4.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ................................................................................................................................................
4.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ..............................
4.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ...................................................................................................................................................
4.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): .................................................................................................................................................................
4.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: .................................................................
4.2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: .....................................................................................................
4.2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ...............................................................................................................................................
4.2.2.1.14. NOx-érzékelő: van/nincs (1)
4.2.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)
4.2.2.2.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
4.2.2.2.2. Típus: .......................................................................................................................................................................................................
4.2.2.2.3. Elhelyezés: .............................................................................................................................................................................................
4.2.2.3. Légbefúvás: van/nincs (1)
4.2.2.3.1. Típus (rezgőszelep, levegőszivattyú stb.): ..................................................................................................................................
4.2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs (1)
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4.2.2.4.1. Jellemzők (hűtött/nem hűtött, magas/alacsony nyomás stb.): .........................................................................................
4.2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs (1)
4.2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: ....................................................................................................................................
4.2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: ....................................................................................................................................
4.2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): ..........................................................................
4.2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: ......................................................................................................
4.2.2.5.5. Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): ..........................................................................................
4.2.2.6. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)
4.2.2.6.1. Leírás és működés: ........................................................................................................................................................................... ”
7. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet II. Rész 4. pont 4.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. SZELEPVEZÉRLÉS
4.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű
adatok: …
4.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1): ........................................................................................................................
4.4.3. Változtatható szelepvezérlő rendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó- és/vagy kipufogószelep van)
4.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos1
4.4.3.2. Bütyökállítási szög: ................................................................................................................................................................................
1

A nem kívánt rész törlendő.”

8. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet IV/A. Rész II. SZAKASZ 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. A MOTOR/ALAPMOTOR (1) KIBOCSÁTÁSI EREDMÉNYEI
2.4.1. Az NRSC-vizsgálat végrehajtására vonatkozó információk
Romlási tényező (DF) számított/rögzített (1)
Az alábbi táblázatban adja meg a romlási tényezők értékét és a kibocsátási eredményeket:
NRSC-vizsgálat
DF mult/add (1)
Kibocsátások

CO

HC

NOx

HC+NOx

Részecskék

CO

HC

NOx

HC+NOx

Részecskék

CO2

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

Vizsgálati eredmény
Végleges vizsgálati
eredmény romlási
tényezővel
Kiegészítő vizsgálati pontok az ellenőrzési tartományban (adott esetben)
Kibocsátás a vizsgálati
ponton

Motorfordulatszám

Terhelés

CO

HC

NOx

Részecskék

(%)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

1. vizsgálati eredmény
2. vizsgálati eredmény
3. vizsgálati eredmény

2.4.1.2. Az NRSC-vizsgálat során használt mintavételezési rendszer: …
2.4.1.2.1. Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok kibocsátása (*):. …
2.4.1.2.2. Részecskék(*):. …
2.4.1.2.3. Módszer: egy/több szűrő (1)
2.4.2. Az NRTC-vizsgálat végrehajtására vonatkozó információk (adott esetben):
2.4.2.1. A motor/alapmotor kibocsátási eredményei (romlási tényező [DF]): számított/rögzített (1)
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Az alábbi táblázatban adja meg a romlási tényezők értékét és a kibocsátási eredményeket:
A IV. szakasznak megfelelő motorok esetében meg lehet adni a regenerálásra vonatkozó adatokat.
NRTC-vizsgálat
DF mult/add ( )
1

CO

HC

NOx

HC+NOx

Részecskék

CO

HC

NOx

HC+NOx

Részecskék

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

CO

HC

NOx

HC+NOx

Részecskék

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

Kibocsátások
Kibocsátások

CO2
(g/kWh)

Hidegindítás
Melegindítás
regenerálás nélkül
Melegindítás
regenerálással
kr,u (mult/add) (1)
kr,d (mult/add) (1)
Súlyozott vizsgálati
eredmény
Végleges vizsgálati
eredmény romlási
tényezővel

Ciklusmunka regenerálás nélküli melegindítás esetén kWh
2.4.2.2. Az NRTC-vizsgálat során használt mintavételezési rendszer:
Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok kibocsátása(*):
Részecskék(*):
Módszer: egy/több szűrő(1)
(*) Az NRM. VI. mellékletének 1. pontjában meghatározott, alkalmazott rendszer ábrájának számát kell megadni.
(1) A nem kívánt rész törlendő.”

9. Az MR. C. Függelék C/12. számú melléklet IV/B. Rész a címe után a következő új rendelkezéssel egészül ki:

„A Adatközlő lap
1. SZAKASZ ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. Traktortípus
1.1. Gyártmány(ok) (a gyártó megnevezése) ..............................................................................................................................................
1.2. A traktor típusa és kereskedelmi megnevezése .................................................................................................................................
1.3. A gyártó típuskódja a motor(ok)on lévő adatok alapján és a kód rögzítési módszere: .......................................................
1.3.1. A motortípus azonosító számának helye, kódja és rögzítési módszere: ...............................................................................
1.3.2. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel helye és rögzítési módszere: .........................................................................................
1.4. A gyártó neve és címe: ................................................................................................................................................................................
1.5. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i) ............................................................................................................................................................
2. SZAKASZ TRAKTORTÍPUS
2. A traktortípus lényeges jellemzői
2.1. A kompressziós gyújtású motor leírása
2.1.1. Gyártó ............................................................................................................................................................................................................
2.1.2. A gyártó motorkódja a motoron történt rögzítés szerint ...........................................................................................................
2.1.3. Ütemek száma: négyütemű/kétütemű (1)
2.1.4. Furat: ........................................ mm
2.1.5. Löket: ........................................ mm
2.1.6. A hengerek száma és elrendezése: .....................................................................................................................................................
2.1.7. Hengerűrtartalom: .................................................. cm3
2.1.8. Névleges fordulatszám: .................................................. fordulat/perc
2.1.9. Legnagyobb nyomaték fordulatszáma: .................................................. fordulat/perc
2.1.10. Kompresszióviszony (2): ........................................................................................................................................................................
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2.1.11. Égési rendszer leírása .............................................................................................................................................................................
2.1.12. Az égéstér és a dugattyútető rajza(i): ..............................................................................................................................................
2.1.13. A szívó-és kipufogócsatorna minimális keresztmetszetének területe ................................................................................
2.1.14. Hűtésrendszer
2.1.14.1. Folyadékhűtés
2.1.14.1.1. Hűtőfolyadék fajtája: .......................................................................................................................................................................
2.1.14.1.2. Keringtető szivattyú(k): van/nincs (1)
2.1.14.1.3. Jellemzők vagy gyártmány(ok) és típus(ok) (alkalmazhatóság szerint): ......................................................................
2.1.14.1.4. Áttételi arány(ok) (alkalmazhatóság szerint): .........................................................................................................................
2.1.14.2. Léghűtés
2.1.14.2.1. Légfúvó: van/nincs (1)
2.1.14.2.2. Jellemzők vagy gyártmány(ok) és típus(ok) (alkalmazhatóság szerint): ......................................................................
2.1.14.2.3. Áttételi arány(ok) (alkalmazhatóság szerint): .........................................................................................................................
2.1.15. A gyártó által megengedett hőmérséklet: .....................................................................................................................................
2.1.15.1. Folyadékhűtés: maximális hőmérséklet a kilépésnél: ......................................................................................................... K
2.1.15.2. Léghűtés: referenciapont: .................................................................................................................................................................
     Legmagasabb hőmérséklet a referenciapontnál: ................................................................................................................ K
2.1.15.3. A töltőlevegőlegmagasabb hőmérséklete a visszahűtőkilépőnyílásánál (alkalmazhatóság szerint) ................ K
2.1.15.4. A kipufogógáz maximális hőmérséklete a kipufogócsőben/-csövekben a kipufogógyűjtőcső/-csövek külső
pereme, illetve peremei melletti ponton: ................................................................................................................................................. K
2.1.15.5. Kenőanyag hőmérséklete: minimum .................................................. K, maximum ........................................................... K
2.1.16. Feltöltő: van/nincs (1)
2.1.16.1. Gyártmány: ............................................................................................................................................................................................
2.1.16.2. Típus: ........................................................................................................................................................................................................
2.1.16.3. A rendszer leírása (például: maximális töltési nyomás, nyomáshatároló, alkalmazhatóság szerint): ...................
2.1.16.4. Visszahűtő: van/nincs (1)
2.1.17. Szívórendszer: legnagyobb megengedhetőszívási depresszió a névleges fordulatszám és teljes terhelés
mellett: ...............................................................................................................................................................................................................kPa
2.1.18. Kipufogórendszer: legnagyobb megengedhetőkipufogási ellennyomás a névleges fordulatszám és teljes
terhelés mellett: ..............................................................................................................................................................................................kPa
2.2. Légszennyezés elleni intézkedések
2.2.1. Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs (1)
2.2.2. További légszennyezés-csökkentőberendezések (ha vannak ilyenek, és más cím alatt nem szerepelnek):
2.2.2.1. Katalizátor: van/nincs (1)
2.2.2.1.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.3. A katalizátorok és elemek száma: .................................................................................................................................................
2.2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: .........................................................................................................................................
2.2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ............................................................................................................................................................
2.2.2.1.6. Teljes nemesfém töltet: .....................................................................................................................................................................
2.2.2.1.7. Relatív koncentráció: .........................................................................................................................................................................
2.2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...................................................................................................................................................
2.2.2.1.9. Cellasűrűség: ........................................................................................................................................................................................
2.2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ................................................................................................................................................
2.2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): ..............................
2.2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ...................................................................................................................................................
2.2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): .................................................................................................................................................................
2.2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: .................................................................
2.3. Tüzelőanyag táprendszer
2.3.1. Tüzelőanyag tápszivattyú
Nyomás (2), illetve jelleggörbe: .................................................. kPa
2.3.2. Befecskendezőberendezés
2.3.2.1. Szivattyú
2.3.2.1.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
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2.3.2.1.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
2.3.2.1.3. A szivattyú szállítási teljesítménye: .......... és .................... mm3 (2) löketenként, illetve munkaütemenként
     ........................................ fordulat/perc (a névleges fordulatszám) és .............................. fordulat/perc
     (legnagyobb fordulatszám) esetén, illetve jelleggörbe
     Közlendő, hogy melyik módszert alkalmazták: a motoron vagy a szivattyú próbapadon történt-e
    a mérés. (1)
2.3.2.1.4. Befecskendezés
2.3.2.1.4.1. Befecskendezési görbe (2): ...........................................................................................................................................................
2.3.2.1.4.2. Befecskendezés vezérlése (2): ......................................................................................................................................................
2.3.2.2. Befecskendező csővezeték
2.3.2.2.1. Hossz: .................................................. mm
2.3.2.2.2. Belső átmérő: .................................................. mm
2.3.2.3. Befecskendező fúvóka (fúvókák)
2.3.2.3.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
2.3.2.3.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
2.3.2.3.3. Nyitási nyomás (2), illetve jelleggörbe (1): ...................................................................................................................................
2.3.2.4. Regulátor
2.3.2.4.1. Gyártmány(ok): ....................................................................................................................................................................................
2.3.2.4.2. Típus(ok): ................................................................................................................................................................................................
2.3.2.4.3. Fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett megkezdődik a tüzelőanyag-adagolás elzárása (2):
    ......................................................................................................................................................................................... fordulat/perc
2.3.2.4.4. Legnagyobb fordulatszám (2) terhelés nélkül ............................................................................................... fordulat/perc
2.3.2.4.5. Üresjárati fordulatszám (2): ................................................................................................................................... fordulat/perc
2.3.3. Hidegindító berendezés
2.3.3.1. Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................................
2.3.3.2. Típus(ok): ...................................................................................................................................................................................................
2.3.3.3. Leírás: ..........................................................................................................................................................................................................
2.4. Szelepvezérlés
2.4.1. A legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékű adatok:
   ............................................................................................................................................................................................................................
2.4.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1): ........................................................................................................................
2.4.3. Változtatható szelepvezérlőrendszer (ha alkalmazható, és ahol szívó- és/vagy kipufogószelep van)
2.4.3.1. Típus: folytonos vagy kétállásos (1)
2.4.3.2. Bütyökállítási szög: ................................................................................................................................................................................
2.5. Elektronikus vezérlőfunkciók
   Ha a motor rendelkezik elektronikusan vezérelt funkciókkal, meg kell adni a teljesítményére vonatkozó
  információkat, ideértve:
2.5.1. Gyártmány: ..................................................................................................................................................................................................
2.5.2. Típus: ..............................................................................................................................................................................................................
2.5.3. Részegységszám: .......................................................................................................................................................................................
2.5.4. A motor elektronikus vezérlőegységének helye: ...........................................................................................................................
2.5.4.1. Érzékelt paraméter: ...............................................................................................................................................................................
2.5.4.2. Vezérelt paraméter: ...............................................................................................................................................................................
2.6. A furatok elrendezése
2.6.1. Helyzet, méret és számozás”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 414/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Czine Ágnest 2014. november 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-1/2014.

A köztársasági elnök 415/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Kiss
Kamilla Dórát 2014. december 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-2/2014.

A köztársasági elnök 416/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Kukla Valériát 2015. június 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-3/2014.
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A köztársasági elnök 417/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Vámosiné dr. Marunák
Ágnest 2014. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-4/2014.

A köztársasági elnök 418/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Izsóné dr. Ács
Alexandrát 2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-5/2014.

A köztársasági elnök 419/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kiss Juditot
2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-6/2014.
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A köztársasági elnök 420/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ruzsányi Editet
2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-7/2014.

A köztársasági elnök 421/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Solt-Száraz Csenge
Gittát 2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05064-8/2014.

A köztársasági elnök 422/2014. (X. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Barbara Zitát
2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. október 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05154-1/2014.
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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.

