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Törvények

2014. évi LIV. törvény
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi
LXVII. törvény módosításáról*

1. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

„15/A. Átmeneti rendelkezések
29/A. § (1) A (2)–(4) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a 2013. július 1. és 2014. március 31. között elkövetett,
a 14. § a) pontjában meghatározott jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmezők
az útdíjszedésre kijelölt szervezethez (a továbbiakban: útdíjszedő) benyújtott, a (6)–(7) bekezdésben foglalt
előírásoknak megfelelő kérelemre (a továbbiakban: kérelem) e törvényben foglaltak szerint mentesülnek.
(2) A 14. § a) pontjában foglaltak megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a (7) bekezdésben foglaltak
szerint megalapozott kérelme alapján abban az esetben mentesül a kérelmező, amennyiben az útdíjköteles elemi
útszakasz használatának megkezdése előtt megváltani elmulasztott viszonylati jegyét a jogosulatlan úthasználatnak
az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt szerv általi észlelését követően jogosulatlanul használt
útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltották, az így megváltott jogosultságot
más alkalommal sem érvényesítették és erről a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik
az útdíjszedő felé.
(3) A (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján mentesül a 14. § a) pontjában foglaltak
megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmező abban az esetben, ha a bírság kiszabására olyan
főút részét képező útdíjköteles elemi útszakaszon került sor, amely az autópályával közös csomóponttal rendelkezik
és a bírság megfizetésére kötelezett a jogosulatlan úthasználat időpontjában az adott autópálya részét képező,
a csomópontot érintő útdíjköteles elemi útszakaszokra érvényes jogosultsággal rendelkezett.
(4) A (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján mentesül a 14. § a) pontjában foglaltak
megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmező abban az esetben, ha a bírság kiszabására
olyan útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton – a viszonylati jegy érvényességi idején belül,
adott ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal – került sor, amely út hálózati szempontból
funkcionálisan párhuzamos azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati
jogosultsággal, és e jogosultságot annak érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.
(5) Amennyiben a kérelmező a (2)–(4) bekezdésben foglaltak alapján e törvény szerint mentesül a bírság
megfizetése alól, a bírság kiszabására alapul szolgáló jogosulatlan úthasználat észlelésétől számított nyolc órán
belül észlelt további jogosulatlan úthasználat miatt bírság kiszabásának nincs helye.
(6) A bírság alóli mentesülésnek a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl feltétele hogy a kérelmező a kérelem
benyújtását megelőzően bírságonként 12.000,- forint általános forgalmi adót is magába foglaló szolgáltatási díjat
az útdíjszedőnek megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja. A bírság alóli mentesülésnek
a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően azon
útvonal, amelynek használatára úthasználati jogosultsággal rendelkezett, és a ténylegesen igénybe vett útvonal
útdíja közötti útdíjkülönbözetet – ha ez felmerült – megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.
A ténylegesen leutazott útvonalról a kérelmében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Amennyiben a kérelmező által
megfizetendő útdíjkülönbözet adódik, de annak összege a kérelemből nem állapítható meg, vagy azt a kérelmező
nem tudja igazolni, úgy a kérelmező 10.000,- forint általános forgalmi adót is magába foglaló átalány megfizetésére
köteles.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. október 27-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A kérelem benyújtására az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LIV. törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül
van lehetőség. Az útdíjszedő a benyújtott kérelem alapján – amennyiben a kérelemben foglaltak e törvénynek
megfelelnek, és az útdíjszedő adatbázisában foglaltakkal nem ellentétesek – igazolást állít ki arról, hogy a kérelmező
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak teljesülésére tekintettel mentesíthető a bírság megfizetése alól. Amennyiben
a kérelemben foglaltak az útdíjszedő adatbázisában szereplő adatoktól eltérőek, az igazolás kiállításának nincs
helye. Az útdíjszedő az igazolást a kérelem beérkezését követő százhúsz napon belül állítja ki. A kérelem útdíjszedő
részére történő benyújtását a kérelmező részéről hozzájárulásnak kell tekinteni ahhoz, hogy a kérelmet és az annak
alapján az útdíjszedő által kiállított igazolást vagy – amennyiben az útdíjszedő adatbázisában foglaltak az igazolás
kiállítását nem teszik lehetővé – a kérelem elutasításáról szóló, a kérelmezőnek címzett írásos tájékoztatást
az útdíjszedő a bírságot kiszabó hatóság részére továbbítsa. A kérelemhez mellékelni kell a (6) bekezdésben
foglaltakon túl a kérelem alapjául szolgáló bírságot kiszabó határozat másolatát.
(8) A kérelem beérkezését követő két munkanapon belül az útdíjszedő elektronikus úton értesíti a kérelemben
foglaltakról a kérelemhez mellékelt határozatot kibocsátó hatóságot (a továbbiakban: hatóság), amely a kérelemhez
mellékelt határozattal kapcsolatos eljárását az útdíjszedő (7) bekezdés szerinti igazolásának vagy – amennyiben
az útdíjszedő adatbázisában foglaltak az igazolás kiállítását nem teszik lehetővé – a kérelem elutasításáról szóló,
a kérelmezőnek címzett írásos tájékoztatásának kézhezvételéig felfüggeszti. Ha az útdíjszedő a kérelemben
foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a hatóság az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően
a megalapozatlan kérelemmel érintett, az útdíjszedő korábbi tájékoztatása alapján felfüggesztett eljárást folytatja.
Amennyiben az útdíjszedő által kiadott igazolás alapján annak e törvény szerinti feltételei fennállnak, a bírságot
kiszabó hatóság a kérelemmel érintett határozatot visszavonja és az eljárást megszünteti. Ha a kérelemmel érintett
határozatot bíróság jogerős döntésével hatályában fenntartotta, úgy a kérelem alapján a határozat végrehajtásáért
felelős hatóság az útdíjszedő igazolásának hozzá való beérkezését követő napon a végrehajtást megszünteti.
(9) A (8) bekezdésben foglaltak szerint visszavont határozat vagy megszüntetett eljárás alapján végzett hatósági
intézkedéssel okozott kárért – amennyiben a határozatban foglalt bírság a határozat meghozatalakor jogszerűen
került kiszabásra – a hatósággal szemben kárigény nem érvényesíthető.
(10) Az (1) bekezdésben foglalt, már megfizetett bírság vonatkozásában e szakasz rendelkezései az irányadóak azzal,
hogy a kérelmező a (6) bekezdésben foglalt kérelmében adja meg a számlaszámot, amelyre a visszavont határozat
alapján a megfizetett bírság visszafizetését kéri. A megfizetett bírság visszafizetésekor kamat fizetésének nincs helye.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2014. évi LV. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról*
1. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása
1. §

(1) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„2a. átlaghozam: a termelő saját hozamadata hiányában alkalmazott, az agrárpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben, adott
növénykultúrára és adott évre vonatkozóan meghatározott megyei – ennek hiányában országos – átlagos hozamadat;”
* A törvényt az Országgyűlés a 2014. október 27-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Mkk. tv. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„7. elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó
aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár;”
(3) Az Mkk. tv. 2. § 16/a. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„16a. kármegállapítást támogató szerv: a káreseményt kiváltó időjárási jelenséget és természeti eseményt vagy
annak következményét megfigyelő, arról adatot gyűjtő és a kármegállapítást alátámasztó adatot szolgáltató szerv;
17. kockázatviselés helye: az egységes kérelemben feltüntetett azon terület, amely alapján a mezőgazdasági termelő
kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége megállapításra kerül;”
(4) Az Mkk. tv. 2. § 19–21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„19. mezőgazdasági árvízkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényben a mezőgazdasági árvíz miatt
bekövetkezett olyan káresemény, amely a növénykultúrában hozamcsökkenést okoz;
20. mezőgazdasági biztosítás: a lábon álló növénykultúrára, továbbá a gazdasági céllal tartott, illetve tenyésztett
haszonállatra kötött vagyonbiztosítás;
21. mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a káreseménnyel
érintett területen a termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenését okozó
aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár;”
(5) Az Mkk. tv. 2. § 26–28. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„26. referenciahozam: a referencia-időszak hozamának – ideértve szükség esetén az átlaghozamot is – számtani
átlaga;
27. referenciahozam-érték: a referenciahozam alapján számított átlagtermésnek a miniszter által vezetett
minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben meghatározott referenciaáron számított értéke;
28. referencia-időszak: a tárgyévet megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb hozammal
rendelkező kettő év elhagyásával képzett három év;”
(6) Az Mkk. tv. 2. § 30. és 30a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„30. tavaszi fagy: a kockázatviselés helyén a tavaszi időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban
mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet;
30a. tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követően jelentkező tavaszi fagy miatt, a kockázatviselés
helyén termesztett növényben bekövetkezett olyan káresemény, amelynek során a termőrügy, virág vagy
terméskezdemény elhal, és ennek következtében a növénykultúra hozamcsökkenést szenved;”
(7) Az Mkk. tv. 2. § 32. és 32a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„32. téli fagy: a kockázatviselés helyén a téli időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért
mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet;
32a. téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi
takarmánykeverék kultúráinak a téli fagy miatt bekövetkezett kipusztulásából, valamint az ültetvényben a termőrész
vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan hozamcsökkenést eredményező káresemény;”
(8) Az Mkk. tv. 2. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)
„34. vihar: a legalább húsz m/sec. szélsebesség, ideértve a szántóföldi növény állományában mechanikai sérülést
okozó, a legalább húsz m/sec sebességű szél által szállított szemcse vagy részecske miatti homokverést is;”
2. §		
Az Mkk. tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A mezőgazdasági termelőt sújtó időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatására
a következő pénzforrások használhatóak fel:
a) az állam által évenként a központi költségvetésből nyújtott támogatás,
b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az Európai Unió kötelezően alkalmazandó jogi aktusában foglaltakkal összhangban nyújtott támogatás.”
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3. §

(1) Az Mkk. tv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő az e törvényben foglalt feltételek
teljesítése esetén – a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 12. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –
kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:
a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő
juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,
b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt – az e törvény végrehajtásáról
szóló rendeletben meghatározottak szerint – az erre a célra létrehozott elektronikus felületen bejelentette,
c) elemi káreseményt szenvedett el,
d) 30%-ot meghaladó mértékű üzemi szintű hozamérték-csökkenést szenvedett el,
e) az agrárkár-megállapító szerv az elemi káresemény tényét, valamint a d) pontban foglaltakat a 14. § (2) bekezdése
szerinti döntéssel igazolta,
f ) a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmet tárgyév november 30-áig az erre a célra létrehozott
elektronikus felületen benyújtotta,
g) a kárenyhítési hozzájárulást a 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján határidőben és maradéktalanul
megfizette, és
h) a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.”
(2) Az Mkk. tv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés h) pontja az üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést
okozó mezőgazdasági árvízkár esetén nem alkalmazandó.”
(3) Az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági
termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az egységes kérelemben, valamint a kárenyhítő
juttatás iránti kérelem adatai alapján számított üzemi szintű referenciahozam-értékének legalább felére kiterjedően
– az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem köt az adott növénykultúrára jellemző káreseményre kiterjedő
hatályú mezőgazdasági biztosítást.”

4. §

(1) Az Mkk. tv. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő legfeljebb a hozamérték-csökkenésnek
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról
szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatásnak a természeti katasztrófához hasonlítható
kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatásról szóló
1.2.1.2. alfejezet (346) pontjában meghatározott 80%-os mértéke szerinti kárenyhítő juttatásra jogosult, amely
mértékbe bele kell számítani az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében megállapított, bármely egyéb
– állami vagy uniós társfinanszírozású – támogatást és a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben szereplő káresemény
után a biztosító által kifizetett kártérítési összeget is.
(2) A kárenyhítő juttatás (1) bekezdés szerinti összegének megállapítása során a termelő hozamérték-csökkenését
az elemi káresemény bekövetkeztéből adódóan fel nem merült költség értékével mérsékelni kell.”
(2) Az Mkk. tv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tárgyévi kárenyhítő juttatás összegének meghatározásánál a tárgyévet megelőző év november 1-jétől
a tárgyév október 31-ig bekövetkezett, és e törvény alapján igazolt aszálykárt, belvízkárt, felhőszakadáskárt,
jégesőkárt, tavaszi fagykárt, téli fagykárt, valamint viharkárt kell figyelembe venni.”

5. §		
Az Mkk. tv. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az agrárkár-enyhítési szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja
a) a kockázatközösségben nem tag,
b) a fizetési kötelezettségét maradéktalanul határidőre nem teljesítő,
c) az igazolt kárbejelentéssel nem rendelkező, vagy
d) az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelő által benyújtott kárenyhítő juttatás iránti kérelmet.
(4) A (3) bekezdés d) pontja az üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést
okozó mezőgazdasági árvízkár esetén nem alkalmazandó.”
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6. §

(1) Az Mkk. tv. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az agrárkár-megállapító szerv a mezőgazdasági termelő kárbejelentése alapján dönt:
a) a mezőgazdasági káresemény megtörténtéről,
b) a mezőgazdasági káresemény határidőben történő bejelentéséről,
c) arról, hogy a várható hozamcsökkenést a mezőgazdasági káresemény okozta,
d) a kár helyéről, és
e) a várható hozamcsökkenés mértékéről.
(2) Az agrárkár-megállapító szerv a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatás iránti kérelmére dönt:
a) az elemi káresemény megtörténtéről,
b) a mezőgazdasági káresemény határidőben történő bejelentéséről,
c) arról, hogy a hozamcsökkenést elemi káresemény okozta,
d) a kár helyéről,
e) a hozamcsökkenés mértékéről, és
f ) az üzemi szintű hozamérték-csökkenés mértékéről.”
(2) Az Mkk. tv. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az agrárkár-megállapító szerv a (2) bekezdés szerinti döntést a mezőgazdasági termelő kérelmére az üzemi
szintű hozamérték-csökkenés mértékének feltüntetése nélkül is meghozza.”
(3) Az Mkk. tv. 14. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az agrárkár-megállapító szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti tényeket a kármegállapítást támogató szerv adatain
alapuló kockázatelemzés eredményei szerint lefolytatott adminisztratív- vagy helyszíni ellenőrzés megállapításaira
alapozva, továbbá a 17. § (2) bekezdése alapján a biztosítótól kapott adatok figyelembevételével állapítja meg.
(4) Az ország egész területét vagy annak meghatározott részét érintő egyes káreseményt kiváltó időjárási
jelenségről az országos meteorológiai szerv internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé, amelyben a feltűntetett
adat helyességét az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell. A helyesnek vélelmezett adatot a törvény hatálya alá
tartozó eljárásban kötelezően alkalmazni kell.
(5) Az (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában a kár helyét a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) kötelező alkalmazásával kell meghatározni.”
(4) Az Mkk. tv. 14. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az agrárkár-megállapító szerv az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően
az (1) és (2) bekezdés szerinti döntés adattartalmát a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adattartalmával együtt
megküldi az agrárkár-enyhítési szervhez, míg a kárenyhítő juttatás iránti kérelem ellenőrzött adatából készített
adatállományt továbbítja a mezőgazdasági igazgatási szervhez.
(8) Az agrárkár-enyhítési eljárás keretében az elsőfokú hatósági döntés meghozatalára irányuló eljárás tárgyi díj- és
illetékmentes.”

7. §

(1) Az Mkk. tv. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az agrárkár-enyhítési szerv a kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő kérelmére indult eljárásban a kárenyhítő
juttatásra való jogosultságról, valamint a kárenyhítő juttatás összegéről)
„c) az agrárkár-megállapító szerv által hozott döntés,”
(alapján dönt.)
(2) Az Mkk. tv. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerint kifizetésre kerülő kárenyhítő juttatás vonatkozásában azt a 12. § (3) bekezdése szerinti
arányos csökkentési mértéket kell alkalmazni, amely arra a kárenyhítési évre vonatkozóan került alkalmazásra,
amelyben a kárenyhítő juttatás iránti igény felmerült.”

8. §		
Az Mkk. tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötését követő harminc napon belül, de legkésőbb
a tárgyév augusztus 31-ig köteles átadni az agrárkár-enyhítési szerv részére az e törvény végrehajtására szolgáló,
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet
alapján (a továbbiakban: díjtámogatott konstrukció) kötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül:
a) a szerződő fél és a biztosított mezőgazdasági termelő azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti
ügyfél-azonosító),
b) a mezőgazdasági biztosítási szerződés azonosítására (kötvényszám, módozat, biztosítási esemény),
c) a biztosított növénykultúra megnevezésére,
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d) a kockázatviselés helyére, valamint
e) a biztosítási összegre, a nettó díjelőírás és a kedvezménnyel csökkentett nettó díjelőírás összegére
vonatkozó adatokat.
(2) A biztosító a díjtámogatott konstrukcióban kötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai alapján a kár
lezárását követően harminc napon belül, de legkésőbb a tárgyév november 20-ig az alábbi információkról köteles
tájékoztatást adni az agrárkár-enyhítési szervnek és a mezőgazdasági igazgatási szervnek:
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló adatok (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti
ügyfél-azonosító),
b) a kockázatviselés helye szerint, növénykultúránkénti bontásban a biztosítónak bejelentett káresemény, valamint
c) a mezőgazdasági termelő részére a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján kifizetendő kártérítés összege.
(3) Az agrárkár-enyhítési szerv és a mezőgazdasági igazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti információkat az agrárkármegállapító szerv részére elérhetővé teszi.
(4) A biztosító köteles a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás iránt kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő
által kötött valamennyi növénybiztosítási szerződés adatáról biztosítási eseményenkénti és kockázatviselési hely
szerinti bontásban
a) a biztosított mezőgazdasági termelő vonatkozásában:
aa) az eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójáról,
ab) a biztosított növénykultúra megnevezéséről,
ac) a biztosított növénykultúra üzemi szintű területéről,
ad) a biztosított növénykultúra hektáronkénti biztosítási összegéről,
ae) a biztosított növénykultúrára kötött biztosítás díjáról, valamint
af ) a biztosított növénykultúra MePAR szerinti blokkazonosítójáról;
b) a biztosított és károsodott mezőgazdasági termelő vonatkozásában:
ba) a károsodott növénykultúra nevéről,
bb) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményről,
bc) a kárkifizetés összegéről, valamint
bd) a káresemény MePAR szerinti blokkazonosítójáról
évente egy alkalommal az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézményt tájékoztatni.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatokat az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény kizárólag statisztikai,
gazdaságelemzési, valamint rendszerfejlesztési célra használhatja fel.”
9. §

(1) Az Mkk. tv. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis tartalmazza:
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító),
b) a kárbejelentéssel kapcsolatos,
c) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos,
d) a kárenyhítő juttatással kapcsolatos,
e) a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatással kapcsolatos,
f ) a kármegállapítást támogató szerv által e törvény alapján szolgáltatott, és e törvény végrehajtásáról szóló
rendeletben meghatározott, valamint
g) a (3) bekezdés szerinti
adatokat.
(3) A 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése szerinti támogatást igénylő mezőgazdasági
termelőnek az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg a kárenyhítő juttatásra, illetve a mezőgazdasági
biztosítási díjtámogatásra jogosító növénykultúra szerinti bontásban nyilatkoznia kell a tárgyévet megelőző évben
használatában lévő összes termőterület nagyságáról, valamint e termőterületen megtermelt összes termény
mennyiségéről.”
(2) Az Mkk. tv. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az agrárkár-enyhítési szerv a biztosító 17. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatását követően az agrárkár-enyhítési
szerv és a biztosítók közötti megállapodás alapján, de legkésőbb a tárgyév augusztus 15-éig tájékoztatja az érintett
biztosítót a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő
a) nevéről és eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójáról, továbbá
b) az érintett biztosító által díjtámogatott konstrukcióban biztosított növénykultúráinak tárgyévi teljes területéről és
azok MePAR szerinti blokkazonosítójáról, valamint táblasorszámáról.”
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(3) Az Mkk. tv. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kárbejelentésben és a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben bejelentett adatok ellenőrzése céljából
az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség mezőgazdasági termelőnkénti adatait
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon továbbítja a mezőgazdasági igazgatási
szerv részére.”
10. §		
Az Mkk. tv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Ha a haszonbérlő e törvény szerinti elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt 30%-ot meghaladó mértékű
hozamcsökkenést szenved, és ennek tényét az agrárkár-megállapító szerv a 14. § (2a) bekezdése szerinti döntésével
igazolja, akkor a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben foglaltak alapján haszonbér-mérséklés
illeti meg.”
11. §

(1) Az Mkk. tv. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mező- és erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső oknak (vis maior) minősül:]
„a) az elemi káresemény,”
(2) Az Mkk. tv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szerződő felek eltérő megállapodása hiányában a hozamérték-csökkenés mértékét azon növénykultúránál,
ahol a hozamérték-csökkenés mértékének számítását jogszabály nem állapítja meg, kalkulált áron kell számítani,
amelynek alapja:
a) a tárgyévi tényleges értékesítési átlagár,
b) az a) pontban foglalt adat hiányában a tárgyévi szerződéses felvásárlási ár,
c) az a) és b) pontban foglalt adatok hiányában az összehasonlító ár,
amelynek összegéről – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara és a mezőgazdasági
termelők érdekképviseletét ellátó szervek véleményének figyelembevételével – a területileg illetékes agrárkármegállapító szerv ad tájékoztatást.”

12. §		
Az Mkk. tv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Ez a törvény
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet
70. cikke,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet,
c) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról
szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás a természeti katasztrófák által a mezőgazdasági
ágazatban okozott károk helyreállításához nyújtott támogatásról szóló 1.2.1.1. és a természeti katasztrófához
hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatásról szóló
1.2.1.2. alfejezetei, és
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet termény-, állat- és növénybiztosításról szóló 37. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
13. §		
Az Mkk. tv.
a)
2. § 2., 4., 10., 15. és 35. pontjában a „növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza”
szövegrész helyébe a „növénykultúrában hozamcsökkenést okoz”,
b)
6. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a mezőgazdasági káresemények” szövegrész helyébe az „az elemi
káresemények”,
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c)
6. § (5) bekezdésében a „kárenyhítési juttatás” szövegrész helyébe a „kárenyhítő juttatás”,
d)
11. § (4) bekezdésében az „a mezőgazdasági káresemény” szövegrész helyébe az „az elemi káresemény”,
e)
a 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „ügyfél-azonosító számát” szövegrész helyébe az „ügyfél- azonosítóját”
szöveg lép.

2. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása
14. §		
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19/D. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági termelő egészben vagy részben csak abban az esetben mentesül a szerződésben rögzített mennyiségű
mezőgazdasági termény szolgáltatási kötelezettsége alól ha)
„b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen ellenőrzési körén kívül eső mezőgazdasági káresemény
bekövetkezését a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
törvénynek megfelelően az agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján meghozott döntéssel igazolta.”

3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
15. §

(1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: 2013. évi CCXII. törvény) 63. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A haszonbérlőt arra az évre, amelyben a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti elemi káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű
elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkármegállapító szerv igazolja, legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbér-mérséklés illeti meg arra
a földre vonatkozóan, amelyen a hozamérték-csökkenés bekövetkezett.”
(2) A 2013. évi CCXII. törvény 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a mezőgazdasági termelést
érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben meghatározott, a hozamcsökkenéssel
érintett földre vonatkozóan kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni
a haszonbérbeadóval.”

4. Záró rendelkezés
16. §		
Ez a törvény 2014. november 17-én lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelete
a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához
kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló
232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó
egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § szerinti beszerzésnek minősülnek a Budapest I. kerület, 6461, 6460, 6459, 6458, 6515 és
14363/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) az épületek átépítéséhez
és felújításához, valamint az Ingatlanokon új épület létesítéséhez kapcsolódó tervezési munkák ellátására,
a tervezési előkészítő munkálatok ellátására, a koncepciótervek, az építési engedélyezési tervek, a kiviteli tervek,
a megvalósulási tervek elkészítésére, valamint belsőépítészeti és egyéb meghatározott tervezési feladatok
ellátására, kivitelezésre, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó valamennyi előkészítő, mérnök-tanácsadói,
mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló, továbbá a kivitelezéssel és a használatba vétellel
összefüggésben és a rendeltetésszerű használattal kapcsolatosan felmerülő beszerzések.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó
beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó,
a 2. §-ban meghatározott beszerzés tekintetében megállapítja, hogy a beszerzés során a minősített adatot, az ország
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések
sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak
alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam
biztonságához fűződő alapvető érdekével.
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2. §		
Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és
működtetéséhez szükséges eszközökre és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó beszerzés.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelete
az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó, a 2. §-ban meghatározott
beszerzés tekintetében megállapítja, hogy a beszerzés során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására
kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.
2. §		
Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer biztonság-technikai
kialakítása és informatikai infrastruktúrájának beszerzése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelete
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kivételi
esetben nem indítható beszerzési eljárás a Kbt. 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott kormányrendelet hatálybalépéséig.
2. §		
Hatályát veszti a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet.
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3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet
a)
az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzésekre, beszerzési eljárások alapján
megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra,
b)
azon beszerzésre, amelyre vonatkozóan a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet 3. § (2) bekezdése szerint az Országgyűlés illetékes bizottsága e rendelet
hatálybalépéséig a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott
alkalmazni kell.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)
„e) hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában”
[(az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény) meghatározott felügyeleti díj fizetésére kötelezett
(a továbbiakban: kötelezett) – a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében –
az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.]
2. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bevallás alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát
állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.”
3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:)
„a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév március 1. napjáig és
június 30. napjáig,”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi
tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az engedélyesi tevékenységre
vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és
a felügyeleti díj első részletének különbözete.”

4. §		
Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:)
„a) a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), címét (székhelyét),”
5. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell
befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási
keretszámlájára, az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról
a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.”
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(2) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási
szolgáltatási díjak esetében a díjfizetési kötelezettség teljesíthető az eljárás során a Hivatal pénztárában való
személyes befizetéssel, vagy a kérelem benyújtását követő ötödik napig – a (2) bekezdésben meghatározott
előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással is.”
6. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
8. §		
Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére,
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló
10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés e) pontjában,
5. § (1) bekezdésével módosított 6. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésével módosított 6. § (4) bekezdésében és
a 6. §-ával, valamint 1. mellékletével módosított 1. melléklet A) pont 66. sorában, A) pont 86–89. sorában, B) pont
58. sorában, B) pont 58/A. sorában, B) pont 142. sorában, E) pontjában, valamint F) pont 2. sorában foglaltakat
a Mód. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 2. §-ával módosított 3. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésével módosított 4. §
(1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésével módosított 4. § (2) bekezdésében, valamint 4. §-ával módosított
5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2015. évben és azt követően esedékes felügyeleti díjakra kell alkalmazni.”
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelethez
1. Az R. 1. melléklet A) pont 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
66

a) a pénzügyi biztosíték időbeli hatálya vagy összege
esetében

100
”

2. Az R. 1. melléklet A) pontja a következő 86–89. sorokkal egészül ki:
„
86

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

87

a) földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

88

b) korlátozott földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

89

Elvi engedély kiadása iránti kérelem korlátozott földgázkereskedelmi engedélyezési eljárásban

2000
„

3. Az R. 1. melléklet B) pont 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve
villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők
esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a
„

4. Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 58/A. sorral egészül ki:
„
58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása
villamosenergia-kereskedők esetében

50
„
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5. Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 142. sorral egészül ki:
„
142

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli
mentesség kérelem benyújtása

10
„

6. Az R. 1. melléklet E) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:
1
2

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős
személyének igazolása céljából

3

a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény,
állapot, egyéb adat alapján [a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. §
(2) bekezdés a)–b) pontja]

150

4

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

25

5

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

6

Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (szerződésenként)

150

7

a) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat esetén

50

8

b) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat
hiányában

150

9

c) módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

90

10

Működési engedélyezési eljárás

11

a) működési engedély iránti kérelem elbírálása

1500

12

b) működési engedély módosítása iránti kérelem
elbírálása

325

13

c) működési engedély visszavonása iránti kérelem
elbírálása

25

14

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás
(egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább
egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok
huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve
hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

15

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek
kiszervezése

16
17
18
19
20
21
22
23

75

a) engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása
(tevékenységenként)

200

b) kiszervezési engedély módosítására irányuló kérelem

50

Üzletszabályzat
a) jóváhagyására irányuló eljárás

200

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

50

Beszerzési szabályzat
a) jóváhagyására irányuló eljárás

75

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

24

Hatósági díjtól eltérő díj alkalmazásának előzetes
jóváhagyása

25

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

150
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26

a) felújítási és pótlási terv jóváhagyása

325

27

b) beruházási terv jóváhagyása

175

28

Víziközművé minősítés

29

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási
eljárás
a) másolat kiadása
b) másolat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként
c) kivonat kiadása
d) kivonat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként

50

5
0,5
3
0,5
„

7. Az R. 1. melléklet F) pont 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2

A Ht. 47/B. §-a szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj megállapítása

150
„

15114

V.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 152. szám

A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 7/2014. (XI. 6.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése
keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője,
továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási
feladatai tekintetében
a)
felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
b)
felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c)
gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti
és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására és
d)
gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §

(1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–5. mellékletben meghatározott
tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött
megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.
(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat
a)
a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása esetén a központi névjegyzék
szavazás napját megelőző kilencedik napi,
b)
a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása esetén a központi névjegyzék szavazás napját
megelőző kilencedik napi,
c)
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, illetve a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított
szavazóköri névjegyzék
állapota szerint kell figyelembe venni.
(3) Az 1–5. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település,
választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

3. §		
Az NVI elnöke a választás lebonyolítására rendelkezésre álló összegből megállapodás alapján biztosítja az egyéb
szerv részére a feladatai végrehajtásának pénzügyi fedezetét.
4. §

(1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat
hivatalának fizetési számlájára folyósítja.
(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala
(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára folyósítja, ettől eltérő fizetési
számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.
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(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (3) bekezdése
szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján, utólag folyósítja.
(4) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 303. §-a és 310. §-a alapján képviselőtestület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett
önkormányzatnak saját forrásból kell a 3–5. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv
számára meghatározott normatívát – és egyéb költségeket biztosítani. A jogszabályban meghatározott központi
biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet
szerinti költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.
(5) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolások elfogadásakor
dönt, és intézkedik a díjak fedezetéről, kifizethetőségéről.
5. §

(1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban
személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.
(2) Többlettámogatást különösen
a)
a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,
b)
nem állami, vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,
c)
a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,
d)
az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott
többletfeladatok,
e)
a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek
miatt lehet igényelni.
(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre
a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási szervnek el kell számolni.
(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó
különbözeteket.
(5) A HVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve
kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi
az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon
belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon
az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. §

(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.
(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a többletköltségekről és
a feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a tényleges pénzforgalomról
(bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet.
A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített
kiadásokat.
(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére elszámol
(feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült
kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel
kell elszámolni.
(4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez az elszámolást segítő informatikai alkalmazást az NVI elnöke utasítása
szerint kell igénybe venni.
(5) Az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok
másolatával kell alátámasztani.

7. §

(1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére.
(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül
a)
elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,
b)
összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.
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(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.
(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója részeként, összesítő
elszámolást készít.
8. §

(1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére
a választási iroda tagjainak ad megbízást.
(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon
belül.
(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi.
(4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.
(5) A támogatás felhasználásának és az elszámolások megalapozottságának ellenőrzése során a költségvetési
támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. §

(1) A HVI elszámolásának elfogadására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének.
(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke dönt.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt
szavazáson
Jogcím
Kód

Normatíva
Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók,
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.

1

12 000

102

Kiadások a szavazás napján.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek, szavazókörönként.
Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati
hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.

1

30 000
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10203

Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat,
kapcsolódó településenként.
A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével
összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs
megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel
csökken a támogatás megállapításánál.

1

6 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201

Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja
szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

3

20 000

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és
ötödik tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

2

20 000

20105

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja,
szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, tényleges
igénybevétel alapján.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos
igény szerint.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő
adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjának személyi normatívája.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében
vehető figyelembe a település(ek) választásban érintett
választópolgárszámához, közös hivatal esetén az érintett
települések választásban érintett választópolgár számához
viszonyítva:

20301

8000 választópolgárig

4

20 000

20302

8001–40 000 választópolgárig

8

20 000

20303

40 001–80 000 választópolgárig

10

20 000

20304

80 001 választópolgártól

15

20 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen,
8000 választópolgárig.

3

25 000

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen,
8000 választópolgár felett.

3

35 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB
választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000
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20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége
a választási időszakban.

1

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos
jogszabályok szerint

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak
díja után, településnél.

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher
településnél.

MEGYEI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI vezető díja a választásban érintett választópolgárszám alapján
[közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett
település(ek) érintett választópolgárszáma alapján], választási
naponként.
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete,
a választás lebonyolítása.

23101

8000 választópolgárig

1

30 000

23102

8001–40 000 választópolgárig

1

50 000

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

65 000

23104

80 001 választópolgártól

1

80 000

234

TVI tagok díja választási naponként

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja

2

15 000

236

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) 3 választott
tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat, tényleges igénybevétel
esetén.

23601

TVB 3 választott tagjának díja

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban,
jogorvoslat, tényleges igénybevétel esetén.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség, TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher
megyénél.

15119
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2. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazáson
Jogcím
Kód

Normatíva
Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók,
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

2 000

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként.

1

10 000

102

Kiadások a szavazás napján

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek

1020101

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek, szavazókörönként.

1

4 000

1020102

A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és
országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol
nincs nemzetiségi szavazókör.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati
hivatali székhelyeken.
A HVI szavazásnapi működéssel összefüggő kiadásai.

1

10 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 5
választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

5

20 000

20104

HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és
országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol
nincs nemzetiségi szavazókör. HVB 3 választott tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos többletfeladatok ellátása,
hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20105

A választási bizottságba a szavazás napján, szükség szerint bevont
póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
alapján, ahol nincs nemzetiségi szavazókör.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos
igény szerint.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

15120

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 152. szám

1

20 000

3

15 000

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen

3

20 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB (egy
szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak napközbeni
étkezési költsége.

1

8 000

20602

Szavazásnapi ellátás költsége érintett HVB-nként területi és országos
nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol nincs
nemzetiségi szavazókör.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő
adminisztratív feladatok.

203

A HVI tagjainak személyi normatívája.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető
figyelembe:

20301

HVI 3 tagjának díja

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája

20501

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos
jogszabályok szerint

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak
díja után, településnél.

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher
településnél.

MEGYEI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI- vezető díja, választási naponként.
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete,
a választás lebonyolítása.

23101

HVI vezető díja.

234

TVI tagok díja megyénként és választási naponként.

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén,
utólagos igényléssel, választási naponként.

23601

1

20 000

1

15 000

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3.

MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség, TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

15121
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33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher
megyénél.

3. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán
Jogcím
Kód

Normatíva
Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók,
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1010201

1

3 000

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését
követően, választópolgáronként és alkalmanként.
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és
kézbesítése költségei.

1

130

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.

1

12 000

10105

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek utólagos
igényléssel.

1010501

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek
belföldre.

1

300

10106

Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések
részére.

1010601

Ajánlással összefüggő kiadások települések részére, kiadott
ajánlóívek száma alapján, ajánlóívenként. Ajánlóívek előállítása,
nyomtatása jelöltenként, papír és számítástechnikai segédanyagok
biztosítása. Minimum 500 Ft.

1

15

1010602

Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések részére.
Ellenőrzött ajánlások száma alapján. Minimum 500 Ft.

1

1

102

Kiadások a szavazás napján

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek, szavazókörönként.
Szavazókörökkel történő kapcsolattartás költségei.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati
hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.

1

30 000

15122
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10203

Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat,
kapcsolódó településenként.
A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével
összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs
időközi választás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken
a támogatás megállapításánál.

1

6 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201

Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB]
3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

3

20 000

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és
ötödik tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

2

20 000

20105

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja,
szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, tényleges
igénybevétel alapján.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos
igény szerint.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő
adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjának személyi normatívája.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében
vehető figyelembe a település(ek) választásban érintett
választópolgárszámához, közös hivatal esetén az érintett
települések választásban érintett választópolgárszámához
viszonyítva:

20301

8000 választópolgárig

4

35 000

20302

8001–40 000 választópolgárig

8

35 000

20303

40 001–80 000 választópolgárig

10

35 000

20304

80 001 választópolgártól

15

35 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen,
8000 választópolgárig.

3

25 000

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen,
8000 választópolgár felett.

3

35 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB
választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000
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20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége
a választási időszakban.

1

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos
jogszabályok szerint

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak
díja után, településnél.

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher
településnél.

MEGYEI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI vezető díja a választással érintett választókerület(ek)
választópolgárszáma alapján [közös önkormányzati hivatal esetén
a választással érintett település(ek) érintett választópolgárszáma
alapján].
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete,
a választás lebonyolítása.

23101

8000 választópolgárig

1

60 000

23102

8001–40 000 választópolgárig

1

80 000

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

95 000

23104

80 001 választópolgártól

1

115 000

234

TVI tagok díja választási naponként.

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja.

2

15 000

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén,
utólagos igényléssel, választási naponként.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher
megyénél.
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4. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
Jogcím
Kód

Normatíva
Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók,
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok

1

2 000

1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését
követően, választópolgáronként és alkalmanként.
Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és
kézbesítése költségei.

1

130

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként.

1

10 000

102

Kiadások a szavazás napján

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek.

1020101 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos
költségek, szavazókörönként.
Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

4 000

1020102 A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és
országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol
nincs nemzetiségi szavazókör.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati
hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működéssel összefüggő kiadásai.

1

10 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
5 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi
munkavégzés.

5

20 000

20104

HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és
országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol
nincs nemzetiségi szavazókör. HVB 3 választott tagjának díja
szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával
és a szavazatszámlálással kapcsolatos többletfeladatok ellátása,
hétvégi munkavégzés.

3

20 000
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1

20 000

1

20 000

3

15 000

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

20 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB (egy
szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak napközbeni
étkezési költsége.

1

8 000

20602

Szavazásnapi ellátás költsége érintett HVB-nként területi és országos
nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol nincs
nemzetiségi szavazókör.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.
A HVB tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

20105

A választási bizottságba a szavazás napján szükség szerint bevont
póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel
alapján, ahol nincs nemzetiségi szavazókör.

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos
igény szerint.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő
adminisztratív feladatok.

203

A HVI tagjainak személyi normatívája.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető
figyelembe:

20301

HVI 3 tagjának díja.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája

20501

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos
jogszabályok szerint

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja
után, településnél.

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher
településnél.

MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
133

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

13301

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi választáson.

1

20 000

1

20 000

1

15 000

3

15 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI vezető díja.
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete,
a választás lebonyolítása.

23101

HVI vezető díja.

234

TVI tagok díja megyénként és választási naponként.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén,
utólagos igényléssel, választási naponként.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.
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23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher
megyénél.

5. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 4. § (4) bekezdése szerinti időközi választásán
Jogcím
Kód

Normatíva
Név

Egység

Ft/egység
nettó

KÖZPONTI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
151

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.

15101

Plakátok előállítása.

1510102

Szavazóköri tájékoztató plakát.

15102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1510201

2

389,00

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és
borítékolása, választópolgáronként.

1

15,85

1510202

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

55,00

152

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.

15201

Szavazóurnák biztosítása.

1520101

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása;
szavazókörönként.

1

3 497,00

15202

Szavazólapok és borítékok, választópolgáronként.

1

22,51

15203

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.

1520301

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása,
1000 választópolgáronként.

1

2 320,00

1520302

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása
szavazókörönként.

1

4 236,00

15204

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek,
választópolgáronként.

1520401

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

2 290,00

1520402

Braille szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

2 420,00
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A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszerfeldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások
bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet) 26. cikke szerinti támogatásnak minősül.”
2. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely]
„a) megfelel a 702/2014/EU rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás
meghatározásának,”
3. §

(1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság döntést hoz.”
(2) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen
tartalmazza az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését,
ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg
az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon
– a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatásokról és a laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálatról kiállított számlák kivételével – szerepelnie kell a kedvezményezett nyilatkozatának, amellyel igazolja
a szolgáltatás teljesítését.”

4. §

(1) Az R. 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás
esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített
és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. A nem sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001
technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja
az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről.”
(2) Az R. 6. § (3a) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal
jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet,
szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia. Az MVH az 5. számú és a 6. számú mellékletben
feltüntetett adatokat a Baromfi Információs Rendszer (a továbbiakban: BIR), illetve az Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) alapján ellenőrzi. Eltérés esetén az MVH a BIR-ben és az ENAR-ban
szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(4) Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt
kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozat eredeti példányát kell csatolnia.”
Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 6. § a következő (6a) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
a) a jóváhagyásról szóló döntés, a támogatási kérelem, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való
jogosultságot, és – az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható költségekre figyelemmel – a támogatási
összeget, valamint
b) megállapítja a támogatási kérelem postai úton történő benyújtásának időpontját, és
az a) és b) pontban foglaltakat az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.
(6a) Kizárólag a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság jogosult a számlán feltüntetett szolgáltatás szerinti támogatási összeg igazolására. Az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság a támogatás összegét a támogatási kérelmen nem igazolja,
amennyiben az engedélyes a támogatási kérelmét határidőn túl vagy másolati példányban nyújtotta be, illetve azt
nem írta alá.”
Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a támogatási kérelmeket azok mellékleteivel,
valamint a benyújtás időpontját igazoló dokumentummal, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan
a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi
az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.”
Az R. 6. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a 6. § a következő
(10a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal
jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére,
feltéve hogy az állattartóval szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan
európai bizottsági határozat, amely az állattartó támogatásban részesítését jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánította.
(10) Amennyiben az MVH a támogatási kérelem bírálatakor megállapítja, hogy a kedvezményezett valamely
jogosultsági feltételt nem teljesített, a kedvezményezett vonatkozásában az elvégzett szolgáltatás nem minősül
támogatottnak és a kedvezményezett az MVH határozata alapján köteles az engedélyes részére megfizetni
a számla teljes összegét az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának
megfelelően.
(10a) Amennyiben az MVH a támogatási összeg kifizetését követően állapítja meg, hogy a kedvezményezett
a támogatott szolgáltatásra nem, vagy a támogatási kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, és ezért
– a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően – a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kamattal növelt visszafizetését
rendeli el, úgy a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának
összegét – az MVH erre vonatkozó határozata alapján, az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával
tett kötelezettségvállalásának megfelelően – köteles az engedélyes részére megfizetni.”
Az R. 6. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A jóváhagyott támogatási összegről és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld
az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és ezekről az adatokról a NÉBIH elnökét is
tájékoztatja.”

5. §		
Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2015. évben rendelkezésre álló keret összege 8500 millió forint, amelyből 2500 millió forint a baromfi
ágazatban, 6000 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére
a 2015. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2014. évben
elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos
igények teljesíthetők.”
6. §		
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A 702/2014/EU rendelet 13. cikke szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.”
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7. §		
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
8. §		
Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az 5. §-nak, a 6. §-nak, az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú mellékletnek az egyes állatbetegségek megelőzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)
FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 24/2014. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseit
a 2014. november 1-jét követően elvégzett szolgáltatásokra kell alkalmazni.”
9. §

(1) Az R.
a)
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
d)
4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
e)
5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.
(2) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

10. §		
Az R.
a)
3. § (2) bekezdésében az „az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi
határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló
jegyzékében szereplő állatbetegségekkel” szövegrész helyébe az „az Állat-egészségügyi Világszervezet
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegséggel vagy a 652/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok valamelyikével” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet” szövegrész helyébe a „természetes személy vagy jogi személy” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „15. napján” szövegrész helyébe a „20. napján” szöveg,
d)
7. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM)” szövegrész
helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti az R.
a)
6. § (1b)–(1d) bekezdése,
b)
6. § (2) és (3) bekezdése,
c)
6. § (12) bekezdése,
d)
6/A. és 6/B. §-a,
e)
9. § (2) és (5) bekezdése,
f)
9/A–9/D. §-a.

2. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
12. §		
A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet (továbbiakban: R2.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. de minimis támogatás: 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 (a továbbiakban:
általános de minimis rendelet) szerinti támogatás;”
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13. §		
Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 250 millió forint.”
14. §		
Az R2. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet az MVH részére, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon lehet
2014. november 10. és 2014. november 18. között benyújtani. Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.”
15. §		
Az R2. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtását
szolgálja.”
16. §		
Az R2.
a)
1. § 6. pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe
a „Földművelésügyi Minisztérium” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés c) pontjában és 3. § (3) bekezdésében az „a vidékfejlesztési” szövegrész helyébe
az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg,
c)
2. § (4) bekezdés a)–c) pontjában és 7. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában a „2012.” szövegrész helyébe
a „2013.” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,
e)
7. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „vágósertést vásárolt” szövegrész helyébe a „vágósertést dolgozott fel”
szöveg,
f)
8. § (2) bekezdésében a „beérkezett kérelmek” szövegrész helyébe a „benyújtott kérelmek” szöveg,
g)
16. § (1) bekezdésében a „3. cikk 3. pontja” szövegrész helyébe a „6. cikk (4) bekezdése” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az R2. 1. § 8. pontja, az R2. 4. § c) pontja és az R2. 6. § (4) bekezdés c) pontja.

3. Záró rendelkezés
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez
A

B

C

D

1.

2015–20

2.

Támogatható költségek maximális,
áfát nem tartalmazó értéke forintban,
Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)

Támogatható állatfajok

szolgáltatási egységenként, amely
tartalmazza a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények, továbbá
a mintaküldés költségeit

3.

A001

Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed:
2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4.

A002

Szarvasmarha-brucellózis

szarvasmarha, bivaly

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft

5.

A003

Enzootiás szarvasmarhaleukózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft

6.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft
PCR: 5500 Ft

7.

A004

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft,
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8.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa, VN: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft

9.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 500 Ft

10.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 500 Ft

11.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1540 Ft
PCR: 5500 Ft

12.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 9800 Ft,

13.

B006

Sertések hólyagos
betegsége

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft,
PCR: 5500 Ft
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14.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: HAG próba: 840 Ft
RT PCR: 5500 Ft

15.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh,
kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái
vizsgálat: Elisa: 1260 Ft,
PCR: 5500 Ft

16.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1500 Ft

17.

A008

Szarvasmarhák szivacsos
agyvelőbántalma vagy
súrlókór

valamennyi emlős
állatfaj

Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft

18.

B009

Campylobacteriosis

valamennyi baromfi
faj

Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 7000 Ft

19.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi
faj

Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 11 200 Ft

20.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági Immunizálás:
haszonállat
70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak
a nemzeti ellenőrzési terv alá
még nem tartozó állományok
esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/
alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat (maximum:
21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása:
6300 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása:
7700 Ft/db
Broiler állományból izolált
Salmonella törzs szerocsoport
szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása:
4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének
vizsgálata: 3500 Ft/db
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21.

A010

Sertés brucellózis

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft

22.

A011

PRRS

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: Elisa: 1820 Ft

23.

C001

baromfi és
Kapcsolódó
szarvasmarha
állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
sertés (tenyészkoca)
immunizálás

Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra
szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után
havonta 2100 Ft/egyed

24.

B012

Myxomatózis elleni
vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed

25.

B013

Nyulak vérzéses
betegsége (RHDV) elleni
vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás:
140 Ft/alkalom/egyed

26.

D001

Koi Herpes Virus (KHV)

közönséges ponty, koi Mintavétel:
ponty
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 5500 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)

27.

D002

Pontyfélék tavaszi
virémiája (SVC)

közönséges ponty,
koi ponty, fehér
busa, pettyes busa,
ezüstkárász, kárász,
amur, szürke harcsa,
compó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 2300 Ft/pool
(1 pool=5 egyed)

28.

E001

Takonykór (Malleus)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: KK: 1000 Ft

29.

E002

Lovak fertőző
kevésvérűsége (FKV)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: AGID: 2500 Ft
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30.

F001

Kecskék arthritisencephalitise (CAE)

kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft

31.

F002

Maedi-visna

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1000 Ft

32.

F003

Mycoplasma agalactiae
(kecske és juh fertőző
elapasztása)

kecske (tenyészbak
import, bejelentett
mentesítés esetén)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:1450 Ft

33.

F004

Chlamydophila abortus

juh, kecske
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1400 Ft

34.

F005

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1400 Ft

35.

F006

Lépfene

ló, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés

Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft
számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).
** Állategység:
–
Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között
0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
–
Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb
baromfi: 0,003 ÁE
–
A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak
egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).”
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2. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma
1. Az ügyfél adatai:
1.1. ügyfél-azonosító,
1.2. adószám,
1.3. adóazonosító jel,
1.4. őstermelői igazolvány száma,
1.5. felelős vezető neve és telefonszáma,
1.6. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:
(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám),
2.2. Éves forgalom (forintban),
2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban),
2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).
3. Az állatállomány meghatározása:
3.1. faj,
3.2. tenyészetkód,
3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód,
3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.
4. Nyilatkozat:
4.1. arról, hogy a kérelmező jogi személy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve
az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;
4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;
4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségnek eleget tett;
4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;
4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint
ügyfél-azonosítóval rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;
4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén
rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.
5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági
feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét,
illetve a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás kamattal terhelt támogatástartalmának összegét az MVH erre
vonatkozó határozata alapján a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.
6. Keltezés, az ügyfél cégszerű aláírása
7. Melléklet:
A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt
feltételek teljesítéséről.”
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3. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma
1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes neve, ügyfél-azonosítója
2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése:
2.1. tárgyidőszak megjelölése,
2.2. állatfaj: (baromfi, egyéb) megjelölése.
3. A kedvezményezett adatai:
3.1. név,
3.2. ügyfél-azonosító,
3.3. mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése,
3.4. jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma,
3.5. az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja,
3.6. a kiállított számla száma,
3.7. a számlán feltüntetett támogatható nettó költség.
4. Igényelt támogatás összege forintban
5. Nyilatkozatok:
5.1. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, valamint a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében
akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással.
5.2. Nyilatkozat arról, miszerint a kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban
lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A kérelmező tudomásul veszi, hogy
e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása
7. Mellékletek:
7.1. Számla másolatok.
7.2. Sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal
jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez baromfi állatfaj esetében az 5. számú
melléklet, szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.
7.3. A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez az 5. számú melléklet
szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.
8. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása a támogatási kérelemben megjelölt
engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek
teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről, illetve a támogatási kérelem postai úton történő
beküldésének időpontjáról.
9. Keltezés, a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgató
főállatorvos (cégszerű) aláírása”
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4. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban
lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma
1.
2.
3.
4.

A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója
Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója
Tárgyidőszak
Az állatállomány adatai:
4.1. tenyészetkód
4.2. a legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján
5. Nyilatkozat
5.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
5.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik
a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,
5.3. arról, hogy a …számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.
6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása”

5. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított
baromfilétszámra vonatkozóan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója
Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója
Tárgyidőszak
Tenyészetkód
Állatfaj:
Nyilatkozat arról, hogy
6.1. az alábbi táblázatban szereplő adatok megegyeznek a valósággal és erről a kedvezményezett és
az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,
6.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,
6.3. a …. számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.
A
Sorszám

B
Vágóhídra beérkezett baromfik száma
(db)

C

D

Szállítmány indításának napja

Szállítólevél sorszáma

1.
2.
…
7. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása”
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6. melléklet a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelethez
„6. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján vágóhídra szállított
szarvasmarha létszámra vonatkozóan
1.
2.
3.
4.
5.

A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója
Az engedélyes neve, ügyfél-azonosítója
Tárgyidőszak
Tenyészetkód
Nyilatkozat arról, hogy
5.1. az alábbi táblázatban szereplő adatok megegyeznek a valósággal és erről a kedvezményezett és
az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik,
5.2. külföldre szállítás esetében az állatok felhasználási célja vágás,
5.3. a …. számú számlán szereplő szolgáltatás teljesítése megtörtént.
A

B
A kedvezményezett

Sorszám

telephelyéről történő
kikerülés napja

C

D

Vágóhídra beérkezett szarvasmarhák száma életkortól függően (db)
0–6 hónap

1.
2.
…
6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes aláírása”

6–24 hónap

24 hónap felett

Szállítás típusa
(belföldi/külföldi)
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozata
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos
feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályaira vonatkozóan az európai uniós jogi
aktusokkal összhangban álló új szabályozás kidolgozása szükséges;
2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően – a belügyminiszter és a
Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az új szabályozás kidolgozásáról és a
szabályozási javaslat Kormány elé terjesztéséről.
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozata
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes
fejlesztési feladatokról
A Kormány
1. egyetért az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer – az egyes, közteher megfizetésével összefüggő
visszaélések visszaszorítása, valamint az élelmiszer-biztonság növelése céljából történő – létrehozásával és
2015. január 1-ei határidővel történő bevezetésével;
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer bevezetéséhez szükséges jogszabály-, illetve jogszabály módosító javaslatok kidolgozásáról, és
a kapcsolódó előterjesztéseknek a Kormány ülésére történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. november 30.
b)
egyetért azzal, hogy a rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges beszerzések tekintetében
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. §
(5) bekezdés a) pontja kerüljön alkalmazásra,
c)
a b) alpontban foglaltakra tekintettel, a Kormány egyetért azzal, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer működését biztosító hardver infrastruktúra állami tulajdonban lévő szerverteremben
kerüljön kialakításra a szükséges adatkapcsolati rendszerekkel, melyek kiépítését a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) hajtsa végre;
2. egyetért azzal, hogy az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
törvény szerinti UD rendszer céljára létrehozott informatikai rendszer műszaki-technikai továbbfejlesztésével
kerüljön az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer informatikai rendszere kialakításra. Az 1. pont
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b) alpont szerinti beszerzéseket a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) folytatja le
a Magyar Állam nevében, valamint azzal, hogy a beszerzést követő projektvezetési feladatokat, így különösen
a rendszer átadás-átvételét a NÚSZ Zrt. végezze;
egyetért azzal, hogy a beszerzések eredményeként megvalósult Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
azon rendszerelemei, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adatkezelésébe tartozó adatok
kezeléséhez szükségesek, a fejlesztés megvalósulását követően a NAV vagyonkezelésébe kerülnek;
egyetért azzal, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az úthálózat-védelmi
tevékenysége keretében (ideértve valamennyi, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járművek útvonal-engedélyezési, valamint a kapcsolódó mérési-ellenőrzési tevékenységet)
felvételezett, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetése és működése szempontjából
releváns adatok (különösen a rendszám, tengelyterhelés, összsúly, mérési hely és időpont) átadását az Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek elektronikus úton biztosítsa;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 15.
egyetért azzal, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH), a közlekedés biztonsági ellenőrzési
tevékenysége keretében (ideértve valamennyi, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járművek ellenőrzését) felvételezett, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
bevezetése és működése szempontjából releváns adatok (különösen a rendszám, tengelyterhelés, összsúly, mérési
hely és időpont) átadását az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek elektronikus úton biztosítsa;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 15.
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH) tevékenységével összefüggésben a szükséges rendszerkapcsolatok kialakításáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2014. december 15.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1–6. pontban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges 8,5 milliárd forint forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1–7. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának
koordinációjáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer beszerzésével összefüggő minősített beszerzési eljárásnak a Magyar Állam javára eljárva történő,
a NÚSZ Zrt. mint ajánlatkérő általi megindításáról, azzal, hogy az ajánlatkérő dokumentációnak tartalmaznia kell,
hogy a minősített beszerzési eljárás nyertese az eszközök szolgáltatásán felül köteles az általa szolgáltatandó
programok, szoftverek, műszaki-technológiai megoldások, adatok korlátlan felhasználását, módosítását lehetővé
tévő forráskódokat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és egyéb jogosultságokat a Magyar Állam részére teljes
körűen átadni;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az 1. pont b) alpont szerinti
minősített beszerzési eljárás keretében beszerzendő eszközök a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek, azok felett
a Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján az árumozgás bejelentési modul és a NAV területén történt fejlesztések, bővítések esetén a NAV, a HU-GO
hardver alapinfrastruktúra és jármű adatgyűjtő modul esetén a NÚSZ Zrt., a hálózati kommunikációs elemek esetén
a NISZ Zrt., a FELIR rendszer bővítésével kapcsolatos hardver elemek és fejlesztések esetén a NÉBIH, a mérőpontok
elhelyezése, bővítése során keletkezett új rendszerelemek esetén az NKH gyakorolja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1630/2014. (XI. 6.) Korm. határozata
a Budai Várban található Karmelita kolostor vagyonkezelésével összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. úgy dönt, hogy a Budapest I. kerület, 6460 helyrajzi számú, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca
5–11. szám alatt található ingatlan, a Budapest I. kerület, 6459 helyrajzi számú, természetben a Budapest
I. kerület, Színház utca 1–3. szám alatt található ingatlan, illetve az egykori tábori püspökség szomszédos területe
a Miniszterelnökség központi hivatalának áthelyezése érdekében a Miniszterelnökség vagyonkezelésébe kerüljön;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. pontban
meghatározott ingatlanok tekintetében a Miniszterelnökséggel a vagyonkezelési szerződés megkötésre kerüljön.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozata
a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról
A Kormány egyetért a magyar infokommunikációs szektor fejlesztési irányait, céljait meghatározó Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia végrehajtásával, annak négy pillére – digitális kompetenciák, digitális gazdaság, digitális infrastruktúra, digitális állam –
intézkedéseivel, és ennek érdekében
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való
felelőssége, ezen belül a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányítása keretében a Kormány
informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósításának összehangolásával és
biztosításával
a)
irányítsa a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtását,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31-ig folyamatosan
b)
a nemzeti fejlesztési miniszter, a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági
és külügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter – indokolt esetben további szervezetek –
részvételével hozzon létre tárcaszintű koordinációért felelős munkacsoportot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
c)
folytassa le a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos szakmai érdekegyeztetéseket a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácson keresztül, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács bevonásával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31-ig folyamatosan
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásának koordinációjáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31-ig folyamatosan
b)
gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Programiroda felállításáról a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség közreműködésével,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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c)
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nyújtson be előterjesztést a Kormány számára a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014.
(III. 25.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjához szükséges forrás biztosítása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillérének megvalósítása érdekében
a)
gondoskodjon
aa)
az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű adatbázisának és alapszintű térképes
megjelenítésének elkészítéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. március 31.
ab)
az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű megjelenítése mellett az alacsonyabb
sávszélességet biztosító országos szintű lefedettség adatbázisának és alapszintű térképes
megjelenítésének elkészítéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
ac)
az elektronikus közműnyilvántartás eredményeit figyelembe véve – a Nemzeti- Média és Hírközlési
Hatóság elnökének bevonásával – olyan országos szintű, folyamatosan frissülő, térinformatikai
alapú elektronikus hírközlési nyilvántartás fejlesztési és működtetési koncepciójának kidolgozásáról,
amely alkalmas a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillére tervezési és
ellenőrzési feladatainak teljes körű támogatására,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a fejlesztési és működtetési koncepció kidolgozására: 2014. december 31.
a fejlesztés megvalósítására: 2016. november 30.
b)
biztosítsa a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program terhére az ac) pont tekintetében
elkészítendő teljes körű adatbázis és informatikai rendszer kialakításának finanszírozását,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. november 30.
c)
gondoskodjon – a kormányzati célú és az újgenerációs hálózatok fejlesztésének összehangolása tekintetében
a belügyminiszter és az érintett miniszterek bevonásával – részletes megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséről, amely az újgenerációs szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítésére irányuló pályázati
keretrendszer kidolgozását, a jogszabályi környezet akadálymentesítésének lehetőségeit, a technológiasemleges hálózati fejlesztések összehangolását, a versenysemlegesség és a versenytorzító hatások
elkerülését, valamint a szolgáltatási, üzleti és üzemeltetési modell kidolgozását is magában foglalja,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. március 31.
d)
készítse el a hálózati adatbázis és a megvalósíthatósági tanulmány alapján az újgenerációs hálózatok
fejlesztését célzó pályázati felhívást, és a kormányzati célú hálózatok hasznosítási és felhasználási módjának
meghatározása érdekében szükség szerint gondoskodjon a belügyminiszter bevonásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítse el a Digitális Nemzet Fejlesztési
Program keretében a kormányzati célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire
vonatkozó koncepciót;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. február 28.
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a 3. pont c) alpontja
szerinti feladat kapcsán az építésügyi jogszabályok egyszerűsítése, az eljárások egykapussá tétele, valamint
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az építésügyi eljárási illetékek mérséklése érdekében készítsen elő
jogszabály-módosítási javaslatot;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. május 31.
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6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása érdekében
a)
biztosítsa a 3. pont c) alpontja szerinti feladat ellátásához a szükséges európai uniós előkészítési forrást
szerződésen keresztül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a 3. pont c) alpontja szerinti feladat kapcsán vizsgálja felül a jogszabályi környezet akadálymentesítésével
összefüggésben – a versenyképesség további növelése érdekében – az adók és hatósági díjak rendszerét és
indokolt esetben készítsen elő jogszabály módosítási javaslatot,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. május 31.
c)
gondoskodjon a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) Irányító
Hatóságán keresztül a GINOP 3. és 7. prioritásaiban a 3. pont d) alpontja szerint elkészített pályázati
konstrukció kiírásáról és lebonyolításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
7. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és gazdaságfejlesztés pillérének megvalósítása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó
koncepciót,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. március 31.
b)
az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja
ba)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, valamint
bb)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében
a szükséges forrást biztosítsa,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. március 31.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában rögzítettekkel
összhangban készítsen és nyújtson be a Kormány számára részletes projekttervet bemutató előterjesztést
a digitális gazdaság fejlesztését célzó szükséges intézkedésekről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. március 31.
d)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a gazdaság fejlesztése és új munkahelyek megteremtése
érdekében vizsgálja meg a Magyarországra hozható infokommunikációs területen tevékenykedő
potenciális befektetők körét, a várható hozamok további magyarországi befektetési lehetőségeit és ezzel
összefüggésben kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
8. felhívja a belügyminisztert, hogy – a Digitális Nemzet Fejlesztési Program E-közigazgatási szolgáltatások pillérének
megvalósítása keretében – az állam által az állampolgárok számára nyújtandó elektronikus közigazgatási
szolgáltatások minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele, a vállalkozások számára nyújtandó közigazgatási
szolgáltatások 2020-ig történő teljes körű elektronizálása, valamint e szolgáltatások igénybevétele tekintetében
az elektronikus forma kötelezővé tétele érdekében
a)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a már meglévő,
illetve kialakítás alatt álló állami infokommunikációs rendszerelemekre építve, az egységes logikai és
műszaki platformon kialakítható elektronikus ügyintézési szolgáltatások széleskörű elterjesztését lehetővé
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tevő elektronikus közigazgatási keretrendszer koncepcióját, beleértve a megvalósításhoz szükséges
intézkedéseket, határidőket és felelősöket rögzítő akciótervet,
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítse elő és terjessze a Kormány elé
– a kormányablak-ügyfélforgalmi statisztikákat is figyelembe véve – az elektronikusan intézhető ügyintézési
szolgáltatások kiterjesztésének ütemezését, ezen belül az egyes ütemek során fejlesztendő szolgáltatások
kijelölését rögzítő akciótervet;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. február 28.
9. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális kompetencia pillérének megvalósítása érdekében
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen elő és terjesszen a Kormány elé
megvalósíthatóságot célzó koncepciót a feladatkörét érintő elektronikus közszolgáltatásokat illetően
az egészségügy, a köznevelés, a felsőoktatás, és a nyilvános könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek
országos digitális működtetésének infrastruktúrájára, valamint a digitális kompetenciák fejlesztésére és ezek
finanszírozására vonatkozóan,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. március 31.
b)
felhívja
ba)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával dolgozza ki
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program felnőttképzési részéhez kapcsolódó pályázati konstrukciót, és
bb)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a ba) pont szerinti konstrukciót a GINOP 5. Foglalkoztatás és
képzés prioritása keretében jelentesse meg,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. március 31.
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki, majd
jelentesse meg a modellértékű nevelési program adaptálásához szükséges pályázati konstrukciót, valamint
biztosítsa az ehhez szükséges forrást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritásában;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. május 31.
10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program hálózatfejlesztési
részének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá történő minősítéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 15
11. felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy működjön közre a Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia megvalósítása érdekében a fejlesztéseket támogató piacszabályozás megvalósításában, valamint a saját
hatáskörébe tartozó jogszabályok deregulációjában és felülvizsgálatában.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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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.

