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Kormányrendeletek

A Kormány 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2., 4–7. és 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1., 3., és 8. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Alapkr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján működő Országos Betétbiztosítási Alapra (a továbbiakban: OBA),
az önkéntes betétbiztosítási alapokra és intézményvédelmi alapokra (a továbbiakban együtt: önkéntes alapok),
a tőkepiacról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.) alapján működő Befektető-védelmi Alapra (a továbbiakban:
Befektető-védelmi Alap), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő
intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szanálási törvény) alapján
működő Szanálási Alapra (a továbbiakban: Szanálási Alap).
(2) Az OBA, az önkéntes alapok, a Befektető-védelmi Alap és a Szanálási Alap a Tv. előírásait e rendeletben foglalt
eltérésekkel köteles alkalmazni.”
2. §		
Az Alapkr. a következő IV. Fejezettel egészül ki:

„IV. FEJEZET
SZANÁLÁSI ALAP
Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
29/A. § (1) A Szanálási Alap az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
(2) Az éves beszámoló a 6. számú melléklet szerinti mérleget, a 7. számú melléklet szerinti eredménykimutatást és
a 29/E. § szerinti kiegészítő mellékletet foglalja magában. Az éves beszámolóval egyidejűleg a 29/F. § szerinti üzleti
jelentést is el kell készíteni.

A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
29/B. § (1) A mérleg előírt tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az intézményekkel szembeni követelések között elkülönítetten kell kimutatni:
a) a díjkövetelések soron a csatlakozási díjjal, a rendszeres éves befizetéssel és a rendkívüli befizetéssel
összefüggésben fennálló követelések összegét;
b) a követelések hitelnyújtásból soron a Szanálási Alap által az intézményeknek nyújtott hitelekből származó
követelések összegét;
c) az intézményekkel szembeni egyéb követelések között a díjkövetelésnek és a hitelnyújtásból származó
követelésnek nem minősülő minden egyéb követelés összegét, amely az intézményekkel szemben áll fenn.
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(3) Egyéb követelések között kell kimutatni minden olyan követelést, amelyet a 6. számú melléklet szerinti
mérlegben nem kell az intézményekkel szembeni követelések között külön tételként szerepeltetni.
(4) Az állampapírok között kell kimutatni a Szanálási Alap szabad pénzeszközeinek állampapír vásárlására fordított
összegét.
(5) Az egyéb értékpapírok között kell kimutatni – egyebek mellett – az intézmény szanálása során a Szanálási Alap
tulajdonába került kötvények, részvények és egyéb értékpapírok értékének összegét, és az állam által a Szanálási
Alap részére értékesített tagsági részesedések összegét.
29/C. § (1) A Szanálási Alap saját tőkéje a jegyzett tőkét, a tartalékot, az értékelési tartalékot és a mérleg szerinti
eredményt foglalja magában.
(2) Jegyzett tőkeként kell kimutatni az alaptőkét, amely az intézmények által a Szanálási Alapba fizetendő
csatlakozási díjak összegéből áll.
(3) A tartalékon belül kell kimutatni a Szanálási Alap előző évben keletkezett nyereségéből a saját tőke növelésére
fordított összeget, illetve az előző évi veszteségnek a saját tőkét csökkentő összegét.
(4) Az állammal szembeni kötelezettség soron kell kimutatni az állam által szanálási célra rendelkezésre bocsátott
források összegét.
(5) Tartozások kötvénykibocsátásból soron kell kimutatni a Szanálási Alap által céljai megvalósítása érdekében
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.
(6) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan hosszú lejáratú kötelezettséget,
amelyet a tartozások kötvénykibocsátásból sor nem tartalmaz.
(7) Szanálási tevékenységből származó kötelezettségek között elkülönítetten kell kimutatni:
a) a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő
eszközeivel, kötelezettségeivel kapcsolatban vállalt garancia beváltása,
b) az OBA-nak, tulajdonosoknak és hitelezőknek fizetendő kártalanítás,
c) egyéb szanálási tevékenységből származó költség, ráfordítás
miatt felmerülő kötelezettséget.
(8) Rövid lejáratú hitelek között kell kimutatni a Szanálási Alap által hitelintézettől felvett rövid lejáratú hitelek
összegét.
(9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan rövid lejáratú kötelezettséget, amelyet
a 6. számú melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.

Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
29/D. § (1) A Szanálási Alap eredménykimutatásának előírt tagolását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A szanálási tevékenységgel összefüggésben az intézmények által befizetett rendszeres éves befizetés, rendkívüli
befizetés és minden egyéb, intézményektől származó bevétel összegét a szanálási tevékenységgel kapcsolatos
bevételek között kell elszámolni.
(3) Szanálási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások között kell kimutatni
a) a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő
eszközeivel, kötelezettségeivel kapcsolatban vállalt garancia beváltása,
b) a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő részére
nyújtott hitel miatti követelés hitelezési veszteségként történő leírása, illetve elengedése,
c) a szanálás alatt álló intézmény megvásárolt eszközeivel kapcsolatos értékcsökkenés, értékvesztés,
d) az OBA-nak, tulajdonosoknak és hitelezőknek fizetendő kártalanítás,
e) az egyéb szanálási tevékenységből származó ráfordítás
miatt felmerülő összeget.
(4) A működési költségek között ráfordításonkénti bontásban kell kimutatni a Szanálási Alap működésével
kapcsolatban felmerült általános igazgatási és fenntartási költségek összegét, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatban
felmerült költségeknek az intézményekre át nem hárított összegét, és a válság megelőzésével, az intézmények
gazdálkodásának ellenőrzésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült költségek intézményekre át nem hárított
összegét.
(5) Mérleg szerinti eredményként – előjelének megfelelően – kell kimutatni az üzleti év bevételeinek és
ráfordításainak (költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
(6) A Szanálási Alap nyereségének teljes összegét a tartalék növekedéseként kell elszámolni az üzleti évet követő
évben.
(7) A Szanálási Alap veszteségének teljes összegét a tartalék csökkenéseként kell elszámolni az üzleti évet követő
évben.
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Kiegészítő melléklet
29/E. § A Szanálási Alap éves beszámolójának kiegészítő mellékletében a Tv. előírásain túlmenően be kell mutatni:
1. a Szanálási Alap üzleti évi költségvetésének végrehajtását, terv- és tényszámai közötti jelentős eltérések összegét
és indoklását;
2. a befizetett csatlakozási díjnak, a rendszeres éves befizetésnek és a rendkívüli befizetéseknek a mérlegkészítés
időpontjáig az üzleti évben és azt megelőző években együttesen teljesített összegét;
3. intézményenkénti bontásban az üzleti évben befolyt csatlakozási díj, rendszeres éves befizetés és rendkívüli
befizetés összegét;
4. szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény és szanálási vagyonkezelő bontásban és
az ilyen típusú szervezeteknek szervezetenkénti bontásban az előző üzleti év(ek)ben és az üzleti évben együttesen,
valamint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között nyújtott hitel, illetve a velük szemben vállalt
garancia összegét;
5. a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény és szanálási vagyonkezelő bontásban
és az ilyen típusú szervezeteknek szervezetenkénti bontásban az üzleti évben nyújtott hitel, illetve a velük szemben
vállalt garancia összegét;
6. a szanálás során megvásárolt eszközök piaci értékét szanálás alatt álló intézményenként;
7. áthidaló intézménynek vagy szanálási vagyonkezelőnek az előző üzleti év(ek)ben és az üzleti évben együttesen,
valamint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között nyújtott végleges tőkejuttatás és egyéb
hozzájárulás összegét intézményenként és jogcím szerint;
8. áthidaló intézménynek vagy szanálási vagyonkezelőnek az üzleti évben nyújtott végleges tőkejuttatás és egyéb
hozzájárulás összegét intézményenként és jogcím szerint;
9. az előző üzleti év(ek)ben és az üzleti évben együttesen, valamint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés
időpontja között fizetett, illetve fizetendő kártalanítás összegét jogosult személyek és szervezetek szerinti
bontásban;
10. az üzleti évben fizetett, illetve fizetendő kártalanítás összegét jogosult személyek és szervezetek szerinti
bontásban;
11. a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény és szanálási vagyonkezelő bontásban
és az ilyen típusú szervezeteknek szervezetenkénti bontásban az előző üzleti év(ek)ben és az üzleti évben, továbbá
a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatás
együttes összegét és a befolyt törlesztések összegét;
12. a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény és szanálási vagyonkezelő bontásban
és az ilyen típusú szervezeteknek szervezetenkénti bontásban az üzleti évben visszafizetési kötelezettség mellett
nyújtott támogatás és a befolyt törlesztések összegét és célját;
13. a Szanálási Alap mindenkori saját tőke összegét és annak változását, továbbá a befektetési hozamokat, valamint
a nem tagok általi pénzbeli hozzájárulások és az állam által szanálási célra rendelkezésre bocsátott források együttes
összegét;
14. a Szanálási Alap által felvett hitelek, illetve azok felhasználásának feltételeit és indoklását;
15. az állam által szanálási célra visszatérítési kötelezettséggel rendelkezésre bocsátott források összegét, jogcímeit,
illetve a már visszafizetett és még fennálló tartozások összegét és azok jogcímeit, a fizetett kamatokat táblázatos
formában;
16. az állam által a Szanálási Alap részére értékesített tagsági részesedések piaci értékét;
17. a befektetett pénzügyi eszközöket;
18. egyéb, a Szanálási Alap belső szabályzatában rögzített, valamint a tagok által szükségesnek tartott további
információs igényeket kielégítő adatokat.

Üzleti jelentés
29/F. § (1) Az üzleti jelentés az éves beszámoló adatainak értékelésével mutatja be a Szanálási Alap valós vagyoni,
pénzügyi, jövedelmi helyzetét, és tájékoztat az Igazgatótanács által meghatározott feladatok végrehajtásáról,
továbbá a Szanálási Alap jövőbeni célkitűzéseiről.
(2) Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
b) az Igazgatótanács által meghatározott feladatok teljesítésére és azok értékelésére;
c) a Szanálási Alap következő évi költségvetésére.”
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3. §		
Az Alapkr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított IV. Fejezetet, 4. § (1) bekezdésével
megállapított 6. számú mellékletet, a 4. § (2) bekezdésével megállapított 7. számú mellékletet először a 2015. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2014. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazhatók.”
4. §

(1) Az Alapkr. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
(2) Az Alapkr. a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

2. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerint működő kockázati tőkealapra
és magántőkealapra (a továbbiakban: kockázati tőkealap).”
6. §		
Hatályát veszti a Kkr. 5. § (3) bekezdésében a „Tpt. alapján a” szöveg.

3. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az MNB összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti éves beszámoló az 1. számú melléklet szerinti mérlegből, a 2. számú melléklet szerinti
eredménykimutatásból és a kiegészítő mellékletből áll. Az MNB a jegybank irányadó eszközének mindenkori
állományát és annak kamatráfordítását a kapcsolódó mérleg- és eredménykimutatás-sorból külön kiemelve is
bemutatja.”
8. §		
Az Mnbkr. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kamatozó értékpapírok beszerzésének piaci értékkülönbözetét, valamint a diszkont értékpapírok névértéke és
vételára közötti különbözetet amortizálni kell. Az amortizációt a lejáratig hátralévő futamidő alatt lineáris módszer
alapján kell elszámolni.”
9. §		
Az Mnbkr. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az Mnbkr. 9. § (1) bekezdése
a következő c) ponttal egészül ki:
(A kamatráfordítások között kell kimutatni többek között:)
„b) a hitelintézetek kötelező jegybanki (forint- és deviza-) tartalékai, valamint betétei után fizetendő és az MNB által
visszavásárlási kötelezettséggel eladott értékpapírok után fizetett (fizetendő) kamatokat,
c) az MNB-vel munkaviszonyban álló munkavállalók fizetési számlái után fizetett kamatok összegét,”
10. §		
Az Mnbkr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 6. § (5) bekezdés szerinti értékelési különbözet meghatározásakor az értékpapír piaci értékét az értékpapír
könyv szerinti – a 6. § (7) bekezdése alapján amortizált – értékéhez kell viszonyítani.”
11. §		
Az Mnbkr. 25. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését,
8. §-ával megállapított 6. § (7) bekezdését, a 9. §-ával megállapított 9. § (1) bekezdés b) és c) pontját, 10. §-ával
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megállapított 13. § (2) bekezdését, 12. §-ával megállapított 2. § 15. pontját, 4. § (8) bekezdését, 5. § (7) bekezdését,
8. § (3) bekezdés a) pontját és 9. § (2) bekezdés a) pontját először a 2015. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.
(10) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított 6. § (7) bekezdésének első
alkalmazásakor a külföldi kamatozó értékpapírok esetében az átállás napjáig számított amortizáció teljes összegét
a kamatjellegű eredménnyel szemben kell elszámolni.
(11) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított 6. § (7) bekezdésének első
alkalmazásakor a diszkont értékpapírok névértéke és vételára közötti különbözet, valamint a bekerülési értéken
nyilvántartott értékpapírok beszerzésének piaci értékkülönbözete átállás napjáig időarányosan elszámolt összegét
az időbeli elhatárolásból át kell vezetni a kapcsolódó bekerülési értékkülönbözet számlákra.”
12. §		
Az Mnbkr.
1.
2. § 15. pontjában a „kötött, deviza-forint swap” szövegrész helyébe a „kötött swap” szöveg,
2.
4. § (8) bekezdésében a „kamatok összegét, továbbá a bekerülési értéken nyilvántartott értékpapírok
beszerzésének – nyereség jellegű – piaci értékkülönbözetéből a tárgyidőszakra jutó időarányos összeget.”
szövegrész helyébe a „kamatok összegét.” szöveg,
3.
5. § (7) bekezdésében a „kamatok összegét, a bekerülési értéken nyilvántartott értékpapírok beszerzésének
– veszteség jellegű – piaci értékkülönbözetéből a tárgyidőszakra jutó időarányos összeget.” szöveg helyébe
a „kamatok összegét.” szöveg,
4.
8. § (3) bekezdés a) pontjában és 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „bekerülési értéken nyilvántartott”
szövegrész helyébe a „kamatozó” szöveg
lép.

4. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 2. § b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, a pénztári befektetéseket,
a működés eredményét, a saját tőkét, a nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat,
a pénztártagokkal kapcsolatos kötelezettségeket érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt
üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából,
helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak. Ilyen hibának és
hibahatásnak minősül a szerződésmódosítással, a számviteli bizonylatok módosításával dokumentált, beszámolóval
lezárt üzleti évet, éveket érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos
módosítása is;”
14. §

(1) Az Mnykr. 42/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a taggal szembeni
kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott szervezettel szembeni kötelezettség nyilvántartásba
vételével kell megszüntetni. A külön jogszabályban meghatározott szervezettel szemben keletkezett
kötelezettséget a visszalépő tag követelésének megfelelő eszközöknek a külön jogszabályban meghatározott
szervezet részére történő átadásával kell megszüntetni.”
(2) Az Mnykr. 42/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A külön jogszabály szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot megillető beazonosított függő befizetéseknek és
azok hozamának megfelelő pénzeszközt a tag pénztárral szembeni követelését tartalmazó egyéni számla javára kell
elszámolni. Egyidejűleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból ki kell vezetni a függőportfolió fedezeteként
átadott eszközök értékének ott kimutatott összegét.”
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15. §		
Az Mnykr. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított 2. § b) pontját először a 2015. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazható.”
16. §		
Az Mnykr.
1.
5. § (3) bekezdés b) pontjában az „átalakulás” szövegrész helyébe az „egyesülés, szétválás” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdés c) pontjában az „átalakulással” szövegrész helyébe az „egyesüléssel, szétválással” szöveg,
3.
5. § (3) bekezdés d) pontjában az „illetve végelszámolása” szövegrész helyébe „végelszámolása, illetve
kényszertörlési eljárása” szöveg,
4.
16. § (2) bekezdésében a „vagyoni betéteket” szövegrész helyébe az „egyéb társasági részesedéseket” szöveg,
5.
34. § (1) bekezdés i) pontjában, 34. § (3) bekezdés e) pontjában a „kártérítések” szövegrész helyébe
a „kártérítések, sérelemdíjak” szöveg,
6.
41. § (6) bekezdésében, 41/A. § (4) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Közlönyben” szöveg
helyébe „Nemzetgazdasági Közlönyben” szöveg
lép.
17. §		
Az Mnykr. 7. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
18. §		
Hatályát veszti az Mnykr.
1.
2. § e) pontja,
2.
27. § (2) bekezdés c) pontjában a „késedelmi kamatot,” szöveg,
3.
50. § (2) és (3) bekezdése.

5. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, a pénztári befektetéseket,
a működés eredményét, a saját tőkét, a nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat, a pénztártagokkal
kapcsolatos kötelezettségeket érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel)
kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből,
vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak. Ilyen hibának és hibahatásnak minősül
a szerződésmódosítással, a számviteli bizonylatok módosításával dokumentált, beszámolóval lezárt üzleti évet,
éveket érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos módosítása is;”
20. §		
Az Önykr. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított 2. § c) pontját először a 2015. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazható.”
21. §		
Az Önykr.
1.
5. § (3) bekezdés b) pontjában az „átalakulás” szövegrész helyébe az „egyesülés, szétválás” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdés c) pontjában az „átalakulással” szövegrész helyébe az „egyesüléssel, szétválással” szöveg,
3.
5. § (3) bekezdés d) pontjában az „illetve végelszámolása” szövegrész helyébe „végelszámolása, illetve
kényszertörlési eljárása” szöveg,
4.
16. § (2) bekezdésében a „vagyoni betéteket” szövegrész helyébe az „egyéb társasági részesedéseket” szöveg,
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5.
6.

34. § (1) bekezdés h) pontjában, 34. § (3) bekezdés d) pontjában a „kártérítések” szövegrész helyébe
a „kártérítések, sérelemdíjak” szöveg,
41. § (6) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Közlönyben” szöveg helyébe „Nemzetgazdasági
Közlönyben” szöveg

lép.
22. §		
Az Önykr. 9. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
23. §		
Hatályát veszti az Önykr.
1.
2. § f ) pontja,
2.
27. § (2) bekezdés c) pontjában a „késedelmi kamatot,” szöveg,
3.
50. § (3) és (4) bekezdése.

6. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezetnek a pénzügyileg rendezett bevételeit legalább tagdíj, alapítótól
kapott befizetés, kapott támogatások, valamint egyéb bevételek, illetve pénzbevételt nem jelentő bevételek
csoportosításban kell bemutatnia.
(4) A kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek, közalapítványnak a bevételeit legalább az értékesítés nettó
árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel, pénzügyi műveletek bevétele és rendkívüli
bevételek bontásban kell bemutatnia. Az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíj, az alapítótól kapott
befizetések, valamint a kapott támogatások összegét, illetve a rendkívüli bevételeken belül az alapítótól kapott
befizetések, valamint a kapott támogatások összegét.”
25. §		
Az Eszkr. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított 17. § (3) és (4) bekezdését először
a 2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014. évben induló üzleti évről
készített beszámolóra is alkalmazható.”
26. §		
Az Eszkr.
1.
2. § (1) bekezdés c) pontjában a „sportszövetségeket” szövegrész helyébe a „sportszövetségeket is” szöveg,
2.
2. § (1) bekezdés h) pontjában a „Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alapra” szövegrész helyébe
a „Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdésben a „Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alapnak” szövegrész helyébe
a „Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak” szöveg,
4.
17/A. §-át megelőző „Az egyéb szervezet átalakulása” alcímében az „átalakulása” szövegrész helyébe
az „átalakulása, egyesülése, szétválása” szöveg,
5.
17/A. § (1) bekezdésében az „átalakulására” szövegrész helyébe az „átalakulására, egyesülésére, szétválására
(a továbbiakban együtt: átalakulás)” szöveg,
6.
17/A. § (3) bekezdésében az „átalakuló” szövegrész helyébe az „átalakuló, az egyesülő, a szétváló
(a továbbiakban együtt: átalakuló)” szöveg,
7.
18. § (1) bekezdés b) pontjában a „meg bízott” szövegrész helyébe a „megbízott” szöveg,
8.
20/B. § (5) bekezdésében a „fel venni” szövegrész helyébe a „felvenni” szöveg
lép.
27. §		
Hatályát veszti az Eszkr. 17. § (5) bekezdésben a „– a tagdíjak kivételével –” szövegrész.
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7. A közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 245/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés d) pontjában és 5. § h) pontjában a „bírói letétbe” szövegrész helyébe a „bírósági
vagy közjegyzői letétbe” szöveg lép.

8. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 3. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(7) A számviteli politika keretében el kell készíteni a határidős, opciós és swap ügyletek elszámolására,
nyilvántartására, a fedezeti ügyletek meghatározására és elkülönített kezelésére vonatkozó szabályzatot. A valós
értékelést nem alkalmazó pénzügyi intézmények esetében ugyancsak a számviteli politika keretében kell elkészíteni
a határidős, opciós és swap ügyletek piaci értékének meghatározására vonatkozó szabályzatot. E szabályzat
keretében kell rendelkezni – többek között – arról, hogy a pénzügyi intézmény a piaci értékek meghatározása során
a 22. § (6) bekezdésében foglalt értékektől eltérő értékeket kíván-e alkalmazni, és amennyiben igen, akkor az egyes
ügyletekre vonatkozóan milyen módszerrel kívánja meghatározni a piaci értéket.”
30. §		
A Hitkr. 9. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) A saját és a vásárolt követelések könyv szerinti értékén túl befolyt (a bekerülési értéket meg nem haladó,
legfeljebb a korábban elszámolt értékvesztésnek megfelelő) összegét értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni
a befolyás időpontjára, de legkésőbb az azt követő értékelés időpontjára vonatkozóan. Amennyiben egy követelés
az értékesítéstől eltérő más ok miatt kerül ki az állományból (például behajthatatlanság miatti leírás, a követelés
egészének vagy egy részének elengedése), akkor a pénzügyi intézmény számviteli politikájában dönthet úgy, hogy
a korábban elszámolt értékvesztést a visszaírás szabályai szerint számolja el.”
31. §		
A Hitkr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a pénzügyi intézmény vásárolt követelést értékesít, akkor a követelés könyv szerinti értéke és az eladási
ár különbözetét – jellegétől függően – az egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaként, illetve az egyéb pénzügyi
szolgáltatás bevételeként kell elszámolni. Amennyiben a pénzügyi intézménynek nem célja a követelések
adásvétele, de célja a követelés portfolióban történő tartása, akkor választási lehetősége van abban, hogy a vásárolt
követelés értékesítését bruttó módon számolja el, azaz annak könyv szerinti értékét az egyéb pénzügyi szolgáltatás
ráfordításaival szemben vezeti ki, míg a követelés eladási árának összegét egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként
számolja el. A számviteli politikában rögzíteni kell, és a kiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy a pénzügyi
intézmény vásárolt követelés értékesítése esetén, a bruttó vagy nettó módon történő elszámolást választotta.”
32. §		
A Hitkr. a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki:

„Visszavásárolt, saját kibocsátású kötvények bevonása
16/B. § (1) Amennyiben a hitelintézet a kibocsátott kötvényeit a futamidő előtt visszavásárolja, és azokat
visszavonhatatlan és egyértelmű szándéka szerint nem kívánja a jövőben továbbértékesíteni, – mert csak
korlátozottan vagy egyáltalán nem forgalomképesek, illetve a kibocsátási tájékoztató szerint azokat kötelező
bevonni – az ügyletet a bevonás szabályai szerint kell elszámolni. A visszavonhatatlan szándék tényét és
körülményeit a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.
(2) Saját kibocsátású visszavásárolt kötvények bevonásának elszámolása során a hitelintézet:
a) a visszavásárolt és bevont kötvények után a visszavásárolt kötvények könyv szerinti értéke és névértéke közötti
különbözetet – a különbözet jellegétől függően – a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételeként, illetve
ráfordításaként számolja el, és
b) a bevonásig elszámolt kamatbevételeket és kamatráfordításokat – a kisebbik összegében – egymással szemben
összevezeti.”

26282

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

33. §		
A Hitkr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fedezeti ügylet eredményét a fedezett ügylet (ügyletek) eredményének realizálásakor – elszámolásakor – kell
elszámolni azon bevételek, illetve ráfordítások között, amelyben a fedezett ügylet eredménye is elszámolásra került.”
34. §		
A Hitkr. 22. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fedezeti céllal kötött, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt,)
„c) a kamat-swap ügylet esetében a 23. § (6) bekezdése szerint kell meghatározni az ügylet üzleti évre időarányosan
jutó eredményének a mérleg fordulónapjáig esedékes összegét. A mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt fedezeti
célú kamat-swap ügylet esetén, az üzleti év mérleg fordulónapjáig időarányosan számított fix és változó kamat
közötti különbözetet az aktív időbeli elhatárolásokkal, illetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben azon
bevételek és ráfordítások között kell elszámolni, amelyben a fedezett ügylet eredménye is elszámolásra került.”
35. §

(1) A Hitkr. 33. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított 3. § (7) bekezdését, 30. §-ával
megállapított 9. § (18) bekezdését, 31. §-ával megállapított 15. § (4) bekezdését, 32. §-ával megállapított 16/B. §-át,
33. §-ával megállapított 22. § (2) bekezdését, 34. §-ával megállapított 22. § (4) bekezdés c) pontját, a 36. §-ával
megállapított 11. § (3) bekezdését, 12. § (14) bekezdés f ) pontját, 24. § (14) bekezdését, 27/A. § (2) bekezdését
először a 2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2014. évben induló
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.”
(2) A Hitkr. 33. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Egyéb céltartalékként kell kimutatni a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény,
valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és
egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény előírásai alapján képzett céltartalékot.
(11) A (10) bekezdés szerinti céltartalék összegének meghatározásánál csökkentő tételként figyelembe lehet venni
a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/ZS. §-a alapján a 2015. évi, illetve a későbbi
évek fizetendő társasági adóját várhatóan csökkentő összeget, amennyiben valószínű, hogy azt a pénzügyi
intézmény a 2015. évben, illetve az azt követő években érvényesíteni tudja. Amennyiben a pénzügyi intézmény
él ezzel a lehetőséggel, úgy az ezzel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit a 2014. üzleti évi beszámoló kiegészítő
mellékletében be kell mutatnia.
(12) A pénzügyi intézmények a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és
egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó devizaköveteléseiket, az azokhoz
kapcsolódó értékvesztések, céltartalékok és elhatárolt kamatok összegeit 2014. december 31-én, az erre vonatkozó
döntésük alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-ában rögzített szabályoktól eltérően – értékelhetik
az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-a szerinti árfolyamon is.”

36. §		
A Hitkr.
1.
11. § (3) bekezdésében az „amelyek nem szerepelnek az eddigiekben felsorolt tételek között.” szövegrész
helyébe az „amelyek nem szerepelnek az eddigiekben felsorolt tételek között, ideértve a visszavásárolt,
a hitelintézet által korábban kibocsátott saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevonásként történő
elszámolása során számított bevételt, illetve ráfordítást.” szöveg,
2.
12. § (14) bekezdés f ) pontjában és 24. § (14) bekezdésében a „kártérítés” szövegrész helyébe a „kártérítés,
sérelemdíj” szöveg,
3.
27/A. § (2) bekezdésében a „közétenni” szövegrész helyébe a „közzétenni” szöveg
lép.
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9. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) 2. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, a pénztári befektetéseket,
a saját tőkét, a működési, fedezeti, illetve likviditási alapok tartalékait érintő hibák és hibahatások, amelyek
a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások, a pénztár alapszabálya
nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény
elkövetéséből származnak. Ilyen hibának és hibahatásnak minősül a szerződésmódosítással, a számviteli bizonylatok
módosításával dokumentált, beszámolóval lezárt üzleti évet, éveket érintő gazdasági események könyvviteli
elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos módosítása is;”
38. §		
Az Öpkr. a következő 44. §-sal egészül ki:
„44. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított 2. § b) pontját először a 2015. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra is alkalmazható.”
39. §		
Az Öpkr.
1.
5. § (3) bekezdés b) pontjában az „átalakulás” szövegrész helyébe az „egyesülés, szétválás” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdés c) pontjában az „átalakulással” szövegrész helyébe az „egyesüléssel, szétválással” szöveg,
3.
5. § (3) bekezdés d) pontjában az „illetve végelszámolása” szövegrész helyébe a „végelszámolása, illetve
kényszertörlési eljárása” szöveg,
4.
31/E. § (6) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Közlönyben” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Közlönyben” szöveg
lép.
40. §		
Hatályát veszti az Öpkr.
1.
2. § e) pontja,
2.
36. § (2) és (3) bekezdése.

10. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
41. §

(1) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kszvr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyilvántartásba vett személy az engedélyben (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt
szakképesítési szakterületétől eltérő további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését
is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett szakterület
szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt, valamint ezen szakképesítés megszerzését
követően, de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezett szakterületre előírt 10/B. §
(4) bekezdése szerinti továbbképzés során teljesített kreditpontok megszerzéséről szóló igazolást.”
(2) A Kszvr. 6. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a nyilvántartásban szereplő személy engedélyében (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban
megjelölt több szakképesítési szakterülete közül a számviteli törvény 151. § (7a) bekezdés b) pontja alapján
valamely szakterületének (szakterületeinek) törlésére kerül sor, akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet
hivatalból új igazolványt állít ki a nyilvántartásban maradó szakterület(ek) feltüntetésével. A nyilvántartásba vételt
végző szervezet a szakterület(ek) törléséről szóló határozat megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásban szereplő
személyt felszólítja
a) a korábban kiállított eredeti igazolvány visszaszolgáltatására, amelyet a nyilvántartásba vételt végző szervezet
az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisít, valamint
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b) az új igazolvány kiállításához szükséges, 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolványkép benyújtására.
(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtására a nyilvántartásban szereplő személynek 30 nap áll
rendelkezésére.
(6) A (4) bekezdés szerinti szakterület-törlést követően új szakterület nyilvántartásba vételére a (3) bekezdésben
foglaltak szerint kerülhet sor.”
42. §

(1) A Kszvr. 10/A. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:]
„g) a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül.”
(2) A Kszvr. 10/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:
a) a (4) bekezdés b) pontja szerinti, a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók
aa) név szerinti felsorolását,
ab) az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát,
ac) részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatra),
ad) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak – az akkreditációs feltételek
fennállásának ellenőrzése érdekében – a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő
kezeléséhez hozzájárulnak, valamint
ae) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak;
b) a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot,
c) a (4) bekezdés f ) pontja szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát,
d) a (4) bekezdés g) pontja szerinti feltételt igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított közokiratot.
(6) Amennyiben a szervezet nem mellékeli a (5) bekezdés d) pontjában foglaltak igazolására szolgáló
dokumentumot, akkor adószáma megadásával kérelmezheti, hogy ezen adatokat a nyilvántartásba vételt végző
szervezet szerezze be az adatokról nyilvántartást vezető hatóságtól.”
(3) A Kszvr. 10/A. § (11b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11b) A (11) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre
feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá, hogy
mely szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés eredményéről
a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti az akkreditációval rendelkező
szervezetet, amelyre az akkreditációval rendelkező szervezet 8 napon belül észrevétellel élhet. A nyilvántartásba
vételt végző szervezet a jegyzőkönyv és az akkreditációval rendelkező szervezet észrevétele alapján hoz határozatot
az ellenőrzés eredményéről.”

43. §

(1) A Kszvr. 10/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai
szervezetként történő elismerését, valamint a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a szakmai szerveződés
szakmai szervezetként történő elismerését a nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai
szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet
a) a (8) bekezdés szerinti szervezet a (8) bekezdés a)–c) pontjában,
b) a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a (8a) bekezdés a)–c) pontjában
foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint az eljárás miniszteri rendeletben meghatározott
igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentumot mellékelve, a 12. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.”
(2) A Kszvr. 10/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 10/B. § a következő (13) bekezdéssel
egészül ki:
„(12) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. § szerint kreditpontra
minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadványt vásárol, valamint a kiadvány megvásárlását számlával
igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb
2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány megvásárlásáért akkor számítható be
kreditpont a továbbképzés teljesítésébe, ha
a) a kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra
rendszeresített internetes felületen keresztül benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban
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az adott továbbképzési évet követő január 31-ig kérelmezi, és a nyilatkozathoz mellékeli a kiadvány vásárlásakor
kapott számla másolatát, és
b) a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását
(kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik.
(13) A (12) bekezdés b) pontja szerinti számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három
továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását. Amennyiben a számlán szereplő
minősített kiadvány alapján több továbbképzésre kötelezett kéri kreditpont elszámolását (ideértve azt is, ha
a számlán több minősített kiadvány szerepel) a továbbképzésre kötelezett által benyújtott nyilatkozatban fel kell
tüntetni a kreditpont elszámolását kérelmező többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is.”
44. §		
A Kszvr. 10/D. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló dokumentumot,
b) a kérelemben megjelölt oktató(k)
ba) szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének másolatát,
bb) részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a kérelemben foglalt témakörnek és szakterületnek megfelelő
szakmai és oktatási gyakorlatra),
bc) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adatai(k)nak – az akkreditációs feltételek
fennállásának ellenőrzése érdekében – a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő
kezeléséhez hozzájárulnak, valamint
bd) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak.
(2b) Amennyiben az akkreditált szervezet a kérelemben megjelölt oktatót az akkreditációs kérelmében – a 10/A. §
(5) bekezdés a) pontja szerinti mellékletekkel – már bejelentette, akkor a (2a) bekezdés b) pont ba) és bb) pontjában
meghatározott dokumentumokat nem kell a kérelemhez csatolni.”
45. §

(1) A Kszvr. 10/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a kreditpont-minősítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában
valósul meg, a továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, továbbá a megvalósított képzésért
akkor adható ki a meghatározott kreditpont, ha a továbbképző szervezet elektronikus képzési rendszere által
biztosítottan az elektronikus naplóban rögzíthető, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 5 évig
ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy
a) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot (több oktatási egység, modul esetén az egyes
egységeket, modulokat) megkezdte és a továbbképzési program (több oktatási egység, modul esetén az egyes
egységek, modulok) befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett (ideértve a program kezdeti és
befejezési idejének óra/perc pontosságú rögzítését, valamint a jelenlét ellenőrzését),
b) a továbbképzés oktatási programjának pályázatban megadott teljes időtartama alatt jelen volt, ezáltal
a továbbképzés oktatási programjának egészét (annak valamennyi oktatási egységét, modulját) teljesítette,
c) ugyanazon időtartam alatt csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb
továbbképzési programot nem kezdett meg,
d) részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolás a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén,
a teljesítést követően, de legkésőbb 10 napon belül kiállításra került.”
(2) A Kszvr. 10/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus képzés formája e-learning vagy online képzés lehet.”

46. §		
A Kszvr. 10/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében kérhetik szakmai
kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 13. számú
mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával, amelyhez mellékelni kell az eljárás külön
jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentumot.”
47. §

(1) A Kszvr. 10/G. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„c) legalább 10 nappal a továbbképzés időpontját megelőzően bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, időpontját; elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal
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az elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelőzően kell megtenni, valamint ellenőrzés céljából
folyamatos hozzáférést kell biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt
végző szervezet számára, továbbá amennyiben a pályázatban megjelölt oktató személyében változás következett
be, csatolni az új oktató 10/D. § (2a) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumokat,”
(2) A Kszvr. 10/G. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„f ) a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére
bejelenteni a jelenléti ív(ek)en feltüntetett adatok alapján a továbbképzésen résztvevők adatait – a továbbképzésen
való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében
meghatározott adattartalommal, az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre,”
(3) A Kszvr. 10/G. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„h) a jelenléti ív(ek)et a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb 5 munkanapon belül
megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő
tájékoztatóban közzétett címre,
i) az általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a jelenléti íveket, az összesített jegyzéket és valamennyi
továbbképzéssel összefüggő nyilvántartást) legalább 5 évig megőrizni.”
48. §		
A Kszvr.
1.
10/A. § (1) bekezdésében a „folytat (a továbbiakban: szervezet) és megfelel a (4) bekezdésben foglalt
feltételeknek.” szövegrész helyébe a „folytat, és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek
(a továbbiakban: szervezet).” szöveg,
2.
10/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült,” szövegrész helyébe
a „továbbképzéshez szükséges (vállalt szakterületenként legalább 2 fő), szakmailag felkészült,” szöveg,
3.
10/E. § (2) bekezdésében a „továbbképzési forma esetén” szövegrész helyébe az „elektronikus képzés esetén”
szöveg,
4.
10/G. § d) pontjában az „elektronikus képzés esetén regisztrálnia kell” szövegrész helyébe az „elektronikus
képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani” szöveg
lép.
49. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A Kszvr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
A Kszvr. 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
A Kszvr. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
A Kszvr. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
A Kszvr. 6. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
A Kszvr. 10. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
A Kszvr. 11. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

50. §		
Hatályát veszti a Kszvr.
1.
10/A. § (4) bekezdés e) pontjában a „valamint” szöveg,
2.
10/A. § (7) bekezdése,
3.
10/A. § (15) bekezdése.

11. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
51. §		
Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pont aa) alpontjában, 17/C. §
a) pont aa) alpontjában és 17/E. § a) pont aa) alpontjában az „a Hpt.” szövegrész helyébe az „az Fsztv.” szöveg lép.
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12. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása
52. §		
A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Mikr.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Szt. 60. § (2) bekezdésétől eltérően a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza,
továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelés – ideértve a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat
is –, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség – ideértve a kötelezettség jellegű passzív időbeli
elhatárolásokat is – forintértékét az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani.”
53. §		
A Mikr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § (1) A 2014. december 31-én hatályos 5. § (9) bekezdést először a 2014. évben induló üzleti évről készített
beszámolóra nem kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdését először a 2015. évben induló
üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014-ben induló üzleti évről készített beszámolóra is
alkalmazható.”
54. §		
A Mikr. 12. §-át megelőző alcímében az „Átalakulás” szövegrész helyébe az „Átalakulás, egyesülés, szétválás” szöveg
lép.
55. §		
A Mikr. 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
56. §		
Hatályát veszti a Mikr. 5. § (9) bekezdése.

13. Záró rendelkezések
57. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 7–15. §, a 16. § 5. pontja, a 17–20. §, a 21. § 5. pontja, a 22–25. §, a 27. §, a 29–34. §, a 35. § (1) bekezdése,
a 36–38. §, a 40–50. §, az 52–53. §, az 55–56. §, 1–12. melléklet 2015. január 1-én lép hatályba.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés
58. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Szanálási Alap mérlegének előírt tagolása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.		 Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1.
Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2.
Vagyoni értékű jogok
3.
Szellemi termékek
4.
Immateriális javakra adott előlegek
5.
Immateriális javak értékhelyesbítése
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II. Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Berendezések, felszerelések, járművek
3.
Beruházások
4.
Beruházásokra adott előlegek
5.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.		Forgóeszközök
I. Készletek
1.
Anyagok
2.
Kereskedelmi áruk
3.
Közvetített szolgáltatások
4.
Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1.
Intézményekkel szembeni követelések
a)
díjkövetelések
b)
követelések hitelnyújtásból
c)
intézményekkel szembeni egyéb követelések
2.
Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1.
Állampapírok
2.
Egyéb értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C.		 Aktív időbeli elhatárolások
D.		 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
E.		 Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tartalék
III. Értékelési tartalék
IV. Mérleg szerinti eredmény
F.		Céltartalék
G.		Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.
Állammal szembeni kötelezettségek
2.
Tartozások kötvénykibocsátásból
3.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1.
Szanálási tevékenységből származó kötelezettségek
a)
kötelezettségek vállalt garancia beváltásából
b)
fizetendő kártalanításból származó kötelezettségek
c)
egyéb szanálási tevékenységből származó költség, ráfordítás miatti kötelezettségek
2.
Intézményekkel szembeni kötelezettségek
3.
Rövid lejáratú hitelek
4.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
H.		 Passzív időbeli elhatárolások”
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2. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Szanálási Alap eredménykimutatásának előírt tagolása
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Szanálási tevékenységgel kapcsolatos bevételek
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Szanálási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
01.
Anyagjellegű ráfordítások
02.
Személyi jellegű ráfordítások
03.
Értékcsökkenési leírás
IX. Működési költségek (01+02+03)
A.		 Mérleg szerinti eredmény (I+II+III+IV–V–VI–VII–VIII–IX)”

3. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az Mnykr. 7. mellékletében a „862. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések” szövegrész
helyébe a „862. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak” szöveg lép.

4. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az Önykr. 9. számú mellékletében a „862. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések” szövegrész
helyébe a „862. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak” szöveg lép.

5. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kszvr. 1. számú melléklet 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. pont a következő
e) alponttal egészül ki:
(Nyilatkozatok:)
„d) „Kijelentem, hogy az eljárás ............................ Ft, azaz ....................................... Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját
megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján ................................ fizette meg.”
e) „Kijelentem továbbá, hogy jelen kérelmemhez csatolom:
– az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló .................................. számú fizetési számlák közötti
átutalási/fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát,
– a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű igazolványképet,
– a szakképesítés megszerzését követően megszerzett, legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési
gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
– a jelen kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (a kérelemben megjelölt szakterületre előírt) továbbképzési
kötelezettség teljesítéséről szóló igazolásokat,
– az adatváltozást igazoló dokumentumokat,
– eredeti, fényképes igazolványt.” ”
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6. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kszvr. 3. számú mellékletében „A Nemzetgazdasági Minisztérium a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján”
szövegrész helyébe a „A nemzetgazdasági miniszter a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján” szöveg lép.

7. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kszvr. 4. számú melléklet 1. pont h)–n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. pont a következő
o)–p) alponttal egészül ki:
(Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„h) a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása,
elérhetősége,
i) a szervezet által vállalt továbbképzés szervezése (szakok megnevezése, azon belül csoportok száma),
j) a szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása,
k) a szervezet elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének
rövid bemutatása,
l) a szervezet oktatói (vállalt továbbképzéseknek megfelelő) létszáma,
m) a szervezet oktatóinak név szerinti felsorolása, valamint szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása,
n) az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek részletes bemutatása,
o) a tervezett továbbképzés paramétereinek részletes bemutatása (ár, helyszín, egyéb szolgáltatás stb.),
p) a továbbképzés tervezett vagy meglévő nyilvántartási rendszerének bemutatása.”

8. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Kszvr. 5. számú melléklet 1. pontja a következő o) ponttal egészül ki:
[A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a továbbképzésben közreműködő szervezetnek
(a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:]
„o) Várható (tervezett) létszám (fő)”
2. A Kszvr.
a)
5. számú melléklet 1. pontjában a „továbbképzésben közreműködő szervezetnek” szövegrész helyébe
a „továbbképzés szervezésére és lebonyolítására akkreditációval rendelkező szervezetnek” szöveg,
b)
5. számú melléklet 1. pont d) alpontjában a „Képzés” szövegrész helyébe a „Továbbképzés” szöveg,
c)
5. számú melléklet 1. pont i), j) és k) alpontjában az „Oktatás” szövegrész helyébe a „Továbbképzés” szöveg,
d)
5. számú melléklet 1. pont l) alpontjában az „Előadó” szövegrész helyébe az „Előadó (oktató)” szöveg
lép.

9. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV
A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program témaköre: o számvitel o nem számvitel
A továbbképzési program szakterülete: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti (nonprofit)
o IFRS
Előadó(k), oktató(k) neve:
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RÉSZTVEVŐK:
Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás”

10. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
(1) A Kszvr. 10. számú melléklet 1. pontja a következő l)–n) alponttal egészül ki:
(A továbbképzési program minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„l) akkreditált szervezet által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező
neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
m) elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ideértve
a képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást,
ellenőrzés módszerét, igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módját stb.),
n) akkreditált szervezet által vállalt továbbképzési program oktatóinak név szerinti felsorolása.”
(2) A Kszvr. 10. számú melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nyilatkozatok:)
„c) „Vállalom, hogy akkreditált szervezetünk a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/G. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos
kötelezettségeit teljesíti.” ”
(3) A Kszvr. 10. számú melléklet 2. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Nyilatkozatok:)
„e) „Kijelentem továbbá, hogy akkreditált szervezetünk
– a létesítő okirata alapján a felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet
folytat,
– megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, valamint
– jelen nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül.” ”
(4) A Kszvr.
1.
10. számú melléklet 1. pont j) alpontjában „a szakterület megnevezése” szövegrész helyébe az „a szakterület
és témakör megnevezése” szöveg,
2.
10. számú melléklet 2. pont b) alpontjában a „hogy akkreditált szervezetünk nem áll csőd-,” szövegrész
helyébe az „akkreditált szervezetünk nem áll csőd-,” szöveg,
3.
10. számú melléklet 2. pont d) alpontjában az „akkreditált szervezet Rendelet alapján” szövegrész helyébe
az „akkreditált szervezetünk Rendelet alapján” szöveg
lép.

11. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kszvr. 11. számú melléklet 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:)
„6. A továbbképzés
a) formája (előadás, e-learning, online)
b) időtartama (perc, szünetek nélkül)
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c) szakterülete (vállalkozási, pénzügyi, egyéb szervezeti, államháztartási, IFRS)
d) témaköre (számvitel, nem számvitel)
e) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)
f ) időpontja (év, hónap, nap)
g) kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)
7. A teljesített továbbképzési program
a) címe
b) kreditpont-minősítési határozatának száma
c) elszámolhatósági időszaka
d) kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen”

12. melléklet a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Mikr. 3. mellékletében a „8673. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések”
szövegrész helyébe a „8673. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések,
sérelemdíjak” szöveg,
2. A Mikr. 3. mellékletében a „8674. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,
kártérítések” szövegrész helyébe a „8674. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok,
kártérítések, sérelemdíjak” szöveg
lép.

A Kormány 363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről
A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
költségeket részletező számla: a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
vagy a Szanálási Alap szanálás során felmerült költségeiről kiállított számla;
2.
munkadíj: az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) Szanálási Alap részére feladatot ellátó
alkalmazottjai, valamint a szanálási feladatkörében eljáró MNB szanálási tevékenységgel foglalkozó
alkalmazottjai havi átlagkeresetének munkaórákra számított összege felszorozva a költséget részletező
számlában szereplő egyes szanálási tevékenységre fordított rendes munkaidőn túli rendkívüli munkaórák
számával;
3.
tranzakciós költség: egyes eszközök, üzletágak, jogok, kötelezettségek, tagsági részesedések értékesítése,
valamint források és kötelezettségek átalakítása során vagy az áthidaló intézmény vagy a vagyonkezelő
intézmény működtetésével kapcsolatosan a szanálási feladatkörében eljáró MNB által igénybe vett
különböző szolgáltatások, így különösen jogi szakértő, könyvviteli szolgáltatást végző, könyvvizsgáló, egyéb
szakértő igénybevételének díjai.
2. §		
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) szerinti szanálási eszközök, szanálási jogosultságok a szanálási
feladatkörében eljáró MNB általi egyenkénti vagy együttes alkalmazásához kapcsolódóan felmerült költségek közül
az MNB költségeket részletező számlája alapján a szanálás alatt álló intézménnyel szemben elszámolható:
a)
a szanálási intézkedés meghozatalára vonatkozó döntést megelőzően az intézmény eszközei és forrásai
független értékelése elkészítésének díja, a független értékelés hiányában az ideiglenes értékelés költségei és
az utólagos végleges értékelés díja;
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b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

a vagyonértékesítéshez kapcsolódó tranzakciós költség, valamint az átvevőre átruházott eszközök, források
és kötelezettségek szanálás alatt álló intézményre történő visszaruházásának tranzakciós költsége;
az áthidaló intézmény alkalmazása esetén az áthidaló intézmény működésével, illetve a szanálás alatt álló
intézmény által kibocsátott részesedések, továbbá a szanálás alatt álló intézmény eszközeinek, forrásainak,
jogainak és kötelezettségeinek átruházásából, illetve esetleges visszajuttatásából származó tranzakciós
költség;
az eszközelkülönítés során a vagyonkezelő intézmény működésével, illetve a tulajdonába került eszközök
átadásával és ideiglenes működtetésével kapcsolatos tranzakciós költség;
a hitelezői feltőkésítés keretében gyakorolt leírás vagy átalakítás tranzakciós költsége;
a hitelezői feltőkésítés után elkészítendő reorganizációs terv esetlegesen elrendelt módosításához
kapcsolódó munkadíjak, ha nem az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás készíti el a módosításokat is
tartalmazó reorganizációs tervet;
az átvevő intézmény által átveendő létesítmény ideiglenes biztosításához és működtetéséhez kapcsolódó
költségek, így különösen az egyes banki Treasury-k által végrehajtott fedezeti ügyletek újra vagy átkötése;
valamint
a hitelbiztosítékok érvényesítésének korlátozása során felmerülő tranzakciós költségek.

3. §		
A Szanálási Alap vagyonának a Szantv. követelményeinek megfelelően történő felhasználása során a Szanálási Alap
vagyonának felhasználásához kapcsolódó költségek közül a Szanálási Alap költségeket részletező számlája alapján
a szanálás alatt álló intézménnyel szemben elszámolható:
a)
a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő
eszközeinek és kötelezettségeinek garantálása során felmerülő tranzakciós költség;
b)
a szanálás alatt álló intézmény, annak leányvállalatai, áthidaló intézmény vagy szanálási vagyonkezelő részére
történő hitelnyújtás során felmerülő tranzakciós költség;
c)
a szanálás alatt álló intézmény eszközei megvásárlásának tranzakciós költsége;
d)
az áthidaló intézménynek vagy szanálási vagyonkezelőnek nyújtott tőkehozzájárulás tranzakciós költsége;
e)
az OBA Szantv. 143. § (5) bekezdése szerint fizetendő kártalanítás során felmerülő tranzakciós költsége;
valamint
f)
az a)–e) pontban említett intézkedések munkadíja.
4. §

(1) A 2. és 3. §-ban meghatározott költségeket a szanálás alatt álló intézmény fizeti meg az MNB, illetve a Szanálási Alap
részére.
(2) Ha az MNB-nek, illetve a Szanálási Alapnak az áthidaló intézmény vagy a vagyonkezelő esetében több szanálás alatt
álló intézménnyel szemben merül fel a működés során költsége akkor:
a)
az egyértelműen a szanálás alatt álló intézményhez rendelhető költségeket hozzárendeli és
b)
az egyértelműen nem hozzárendelhető költség megosztása az érintett szanálás alatt álló intézmények között
egyenlő arányban történik.
(3) Az elszámolható költségek MNB, illetve Szanálási Alap részére történő megfizetésére az MNB, illetve a Szanálási
Alap költségeket részletező számlája alapján a szanálás időszakában negyedéves periódusokban kerülhet sor
– kivéve, ha a költségek megtérítésére a Szantv. 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján valósul meg –, vagy ha
a szanálási intézkedések rövidebb időt vesznek igénybe egy negyedévnél, akkor a szanálást lezáró vizsgálati jelentés
kézbesítéséig kell az MNB-nek, illetve a Szanálási Alapnak a költségeket részletező számlát elkészítenie.
(4) A költségeket részletező számlában szereplő összeg megfizetésére a számla kézhezvételét követő hatvan napon
belül kell, hogy sor kerüljön.
(5) A költségeket részletező számla vagy annak melléklete tartalmazza a számlakiállító belső ellenőrzése által
jóváhagyott részletes tranzakciós költség kimutatást, valamint – ha felmerül – a részletes munkadíj kimutatást.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), g) és k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím, valamint a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és
h)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím, valamint a 10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés
u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím, valamint a 11. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 19. alcím és a 12. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 21. alcím, valamint a 13. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
81. § (1) bekezdés m) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában és a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 124. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 125. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 126. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 127. § és 129. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 128. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 131. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 132. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási
jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak,
melynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál,
d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott időszak azon
naptári napjainak a száma, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be,
amely legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről a bevallás benyújtásra került.”
(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„p) keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási
jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.”
(3) A Vhr. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és
(2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében,
39/B. § (1a) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 63. § (1) bekezdésében,
69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és
(5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

2. §

(1) A Vhr. 11. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az Ebtv. 22. § (1) bekezdésének alkalmazásakor biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött
intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál.”
(2) A Vhr. 11. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről
a biztosítottat a háziorvos vagy a házi gyermekorvos tájékoztatja. Ha az utazási költségtérítési utalvány kiállításának
jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, utazási utalvány nem állítható ki.”

3. §

(1) A Vhr. 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni a kapcsolattartás módját, a választott orvos
közreműködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, valamint a nyilatkozatban foglaltak módosítására és
visszavonására vonatkozó rendelkezéseket.”
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(2) A Vhr. 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyre ki kell függesztenie az orvosválasztás lehetőségéről szóló
tájékoztatót.”
4. §

(1) A Vhr. 11/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben megjelölt
gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmező általi használatának orvosszakmai indokoltsága, költsége
és költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságának
a figyelembevételével dönt.”
(2) A Vhr. 11/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Korábban nem kérelmezett hatóanyag, indikáció vagy eszközfajta esetén az OEP az általa felkért, a kérelemben
megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával
és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét is kikéri.”

5. §

(1) A Vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-t – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Tbj. szerinti biztosított,
illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy kezdeményezésére az ország területén bármely
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. szerinti belföldi
személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű,
az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP a hatósági igazolvány hatályát ezen időtartamra
korlátozza. A TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy
elektronikus űrlapon kell kérelmezni.”
(2) A Vhr. 12/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az EU-Kártya hatálya:
a) a Tbj. szerinti egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama, de legfeljebb 36 hónap,
b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján
a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot teljesítő személy és ellátmánypótlékra jogosult hozzátartozója
esetében a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap.”

6. §		
A Vhr. 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére az OEP
azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, aki]
„a) az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló
jogszabályban meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz
vonatkozásában tanúsítja a gyártásra akkreditált minőségmegfelelőségi eljárás alkalmazását, továbbá megfelel
a forgalmazóra (gyártóra, gyártásra) a jogszabályban előírt feltételeknek,”
7. §		
A Vhr. 26/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek születését
megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.”
8. §		
A Vhr. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. § (1) Megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek
megelőzik a keresőképtelenség első napján fennálló biztosítás kezdő napját, össze kell számítani a fennálló
biztosításban töltött napokkal.
(2) Az összeszámított biztosítási jogviszony időtartamát ahhoz a fennálló jogviszonyhoz kell hozzászámítani,
amelyiknél a biztosított az ellátást kéri.
(3) Ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló
biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó
biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

26297

9. §		
A Vhr. 31. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó előleg
megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell
figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült.
(2) A naptári napi alap megállapításánál a számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot
képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak naptári napjainak a számával.
(3) Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti
jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.”
10. §		
A Vhr. 31/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/D. § (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására
vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt
a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem
kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a 38. § (1) bekezdése szerint a székhelye szerint illetékes
egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.
(2) A foglalkoztató – az Ebtv. 50. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben – ha
a) társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató
rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve,
a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez,
b) társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató
rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi
a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a kérelem benyújtásától
számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez a beérkezett dokumentumokat, valamint az OEP által rendszeresített
nyomtatványt kitöltve.
(4) A méltányossági kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított
a) biztosításban töltött idejére,
b) 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamára,
c) jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő körülményeire.
(5) A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag az illetékes orvos által kiadott igazolásban
foglaltak figyelembevételével engedélyezhető.
(6) A táppénzt méltányosságból legkorábban – a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg
gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve –
az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.”
11. §		
A Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj vagy
gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell.
A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi
a passzív jogon, a méltányosságból folyósított ellátás időtartamát, valamint az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított
gyermekgondozási díjat. A folyósító szerv az Igazolványt öt napon belül visszaadja vagy visszaküldi a biztosítottnak.”
12. §		
A Vhr. 37/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Ebtv. 63. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme
elbírálásához a foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolást” állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal
együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a foglalkoztató székhelye szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.”
13. §

(1) A Vhr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”
elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli
ellátás iránti igényét a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.”
(2) A Vhr. 38. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy
kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási költségtérítés iránti igényét úgy
kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta volna be. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített
és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni
az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt
személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási
azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.
(6) Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy
a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban
állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”
elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással”
együtt köteles benyújtani a 37. § szerint kiállított Igazolványt, és ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően
született gyermekére tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, akkor
csatolni kell a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolást.”
(3) A Vhr. 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, a csecsemőgondozási
díj, illetve a gyermekgondozási díj összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bevallott jövedelemadatokból kell
megállapítani.”
14. §		
A Vhr. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti
táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egy százalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta
– az erre rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.
Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv
az elszámolást – a beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással
csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról.”
15. §		
A Vhr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv
folyósítja és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt
megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni a folyósító egészségbiztosítási szakigazgatási szervet
a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról.”
16. §		
A Vhr. 49/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49/B. § A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének a betegségi és anyasági ellátással,
valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes
egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez lehet fellebbezni.”
17. §		
A Vhr. 50. §-a a következő (13)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ahol kormányrendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha
az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.
(14) Ha a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja 2015. január 1-je elé esik, az ellátás
terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.
(15) A terhességi-gyermekágyi segély tárgyában 2015. január 1-je előtt előállított nyomtatványok 2014. december
31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén
a nyomtatványt csecsemőgondozási díj iránti kérelemnek kell tekinteni.
(16) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (7a) bekezdését a 2014. december 31-ét követő
utazásokra kell alkalmazni.
(17) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított 38. § (5) bekezdését a 2014. december 31-ét követően
kezdődő igényjogosultságok esetében kell alkalmazni.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

26299

18. §		
A Vhr.
a)
24. § b) pontjában a „köti,” szövegrész helyébe a „köti, és”,
b)
26. §-át megelőző alcímben a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj”,
c)
26. § (2) bekezdésében, 26/A. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében és h) pontjában, 31/F. § (1) bekezdés
d) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 37/A. § (2) bekezdésében, 38. § (10) bekezdésében, 39. §
(1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díj”,
d)
38. § (1) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrészek helyébe a „csecsemőgondozási díj”,
e)
26/A. § (1) és (2) bekezdésében, 26/C. §-ában, 37/A. § (2) bekezdésében, 39/A. § (1) bekezdésében,
41. § (2) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat”,
f)
26/A. § (1) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélynek” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási
díjnak”,
g)
38. § (1) és (2) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díjra”,
h)
42/A. §-ában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban”
szöveg lép.
19. §		
Hatályát veszti a Vhr.
a)
26. § (1) bekezdése,
b)
31. § (4) bekezdése,
c)
33. § (3) bekezdése,
d)
38. § (1) bekezdésében a „(telephelye)” szövegrész,
e)
38. § (11) bekezdése,
f)
39. § (2) bekezdése.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. § (8) bekezdésében az „a pneumococcus és az influenza megbetegedés”
szövegrész helyébe az „a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés” szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti a Tr. 2. § (3), (6) és (7) bekezdése.

3. Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Hatályát veszti az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.)
Korm. rendelet Melléklete 5. pontjában a „– jelen nyilatkozatához a nyilatkozat tételét követő 3. év első napjától nem
fűződik joghatás,” szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződést – az egészségügyben működő szakmai
kamarákról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – általános szerződési feltételek alkalmazásával,
elektronikus úton is megkötheti. Az OEP a finanszírozási szerződés felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét
a hatálybalépést megelőzően 30 nappal az egészségbiztosításért felelős miniszter részére jóváhagyásra megküldi,
ha a szerződés tartalma nem jogszabályi rendelkezésen alapul, vagy a szerződésmódosításra nem jogszabályváltozás miatt kerül sor. Ha az egészségbiztosításért felelős miniszter a szerződéstervezetre a kézhezvételtől
számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt jóváhagyottnak kell tekintetni.”

26300

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

24. §		
A Kr. 4. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltatót felszólítani az ellátott személy által megfizetett térítési
díj visszafizetésére, ha az (5a) bekezdés szerint megállapításra kerül, hogy az ellátott személy az ellátásra térítési díj
megfizetése nélkül is jogosult lett volna.”
25. §		
A Kr. 5/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba folyamatosan, a (3) bekezdés
szerinti listára való felkerülését követő hetedik egyeztetési időpontban is fennáll, az OEP az érintett tételeket
– az (5) bekezdés szerinti szankció mellőzésével – véglegesen kivezeti a (3) bekezdés szerinti listáról. A kivezetett
tételek finanszírozására nem kerül sor.”
26. §		
A Kr. 6/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az OEP főigazgatója különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásának
mellőzéséről.”
27. §		
A Kr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a)
felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt					
368 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van					
350 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van						
312 000 Ft,
b)
gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt						
405 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van					
387 000 Ft,
bc) 800 fő felett van						
350 000 Ft,
c)
vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt					
386 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van					
365 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van						
329 000 Ft.”
28. §		
A Kr. 27/A. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Eftv. 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítás csak abban az esetben járhat TVK
átcsoportosítással, ha
a) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma
megszűnik, ebben az esetben a megszűnő szakmához tartozó ellátási területet ezután ellátó egészségügyi
szolgáltató részére a TVK megállapítása a (6) bekezdés alapján történik,
b) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében az egészségügyi
szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra, és az egészségügyi szolgáltató az e szakmához meghatározott ellátási
területet korábban ellátó egészségügyi szolgáltatóval a TVK átadásáról és annak mértékéről is megállapodik.
(10) A (9) bekezdés b) pontjában foglaltak irányadók arra az esetre is, amikor a járóbeteg-szakellátás ellátási szintjei
között történik a területi ellátási kötelezettség módosítása.
(11) Nem kell módosítani a TVK-t abban az esetben, ha szünetelés miatt az egészségügyi államigazgatási szerv egy
adott szakellátás vonatkozásában más egészségügyi szolgáltatót jelöl ki, és a kijelölés időtartama a 30 napot nem
haladja meg. Az egészségügyi szolgáltatók a 30 napot meg nem haladó szünetelés időtartamára a TVK átadásáról
megállapodhatnak.”
29. §		
A Kr. 27/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy egynapos sebészeti ellátást nyújtó
szolgáltató teljesítményvolumene értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. Az egyes
ellátási formák közötti átcsoportosítás aktív fekvőbeteg-szakellátásból vagy egynapos sebészeti ellátásból
járóbeteg-szakellátásba, illetve aktív fekvőbeteg-szakellátásból egynapos sebészeti ellátásba kezdeményezhető.”
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(1) A Kr. 33. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése megtörtént, és amelyre
a beteg felvételének helyéről a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához
– a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével
megválasztott útvonalon – feltétlenül szükség volt.”
(2) A Kr. 33. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a beteg állapotának rosszabbodása miatti mentési
esemény bekövetkezésére a betegszállító szolgáltatónak felróható okból került sor, az OEP az érintett szolgáltató
betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.
(11) Ha az OEP tudomására jut, hogy a szolgáltató az elszámolható hasznos és többlet kilométerek számát nem
az (1), (1a), (3) és (4a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jelentette, és az OEP ellenőrzése során megállapítja,
hogy a jogellenes magatartásra legalább két esetben, a magasabb finanszírozási díj jogosulatlan megszerzése
céljából került sor, az OEP az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését
felmondhatja.”

31. §		
A Kr. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti halottszállításért közigazgatási határon belül 8400 forint, közigazgatási határon túli
esetben 12 600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, ha a szállításról szóló számlát igazoltan
kiegyenlítette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját kell tekinteni.”
32. §		
A Kr. 35. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás
szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan
csökkentett kapacitás köthető le. Az OEP a teljesített viziteket csak abban az esetben finanszírozza, ha
a rehabilitációs tevékenységekre számított díjazás aránya nem haladja meg a finanszírozási szerződésben rögzített
összes tevékenységre számított díj 50%-át, a szakápolási tevékenységek díjaránya az összes díj 70%-át.
(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb
50 napra rendelhetők el, amelyek ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – az ápolási
tevékenységek esetében az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három, az otthoni hospice
ellátás esetében további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek – a logopédia
kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek az első
elrendeléstől számított 12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetők. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást
követően ismételt ápolási tevékenységek új elrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek
újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő
lap kitöltésével – esetenként, az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal
megismételhetők. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évről a következő naptári évre áthúzódó ellátást abba
a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdődött.”
33. §		
A Kr. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátásokat – ide nem értve a rehabilitációs
ellátási program szerinti nappali ellátásokat – az OEP honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kell jelenteni.”
34. §		
A Kr. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § Otthoni tartós gépi lélegeztetésre az arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező
egészségügyi szolgáltatóval az OEP finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás betegenként napi fix díjjal történik,
amelynek mértéke megegyezik a mindenkori hatályos krónikus napi díj és a 00025 kódszámú krónikus ellátás
szorzójának szorzatával. Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni, ha a szerződésben meghatározott beteg
otthoni lélegeztetése bármilyen okból megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet
a finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni.”
35. §		
A Kr. IV/A. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

„IV/A.
BELFÖLDI KÖLTSÉGMÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ESETÉN”
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36. §		
A Kr. IV/A. fejezete a következő 50/C. §-sal egészül ki:
„50/C. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 7. §
(3) bekezdése szerinti belföldi költségmértéket
a) az 50/A. § (1) és (2) bekezdése alapján,
b) az R. 1. és 1/A. számú melléklete szerinti egyszerhasználatos eszközök, implantátumok és hatóanyagok
felhasználása esetén a beszerzési ár alapján
kell megállapítani.”
37. §		
A Kr. a következő 76/G. §-sal egészül ki:
„76/G. § (1) A finanszírozó jogosult az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-ban foglaltak figyelembevételével
a finanszírozási szerződéseket 2015. december 31-éig újrakötni.
(2) A finanszírozó jogosult a teljesítményjelentések rekordképeit saját hatáskörben módosítani. A finanszírozó
a módosított rekordképnek megfelelő adatlapokat az alkalmazást megelőzően 45 nappal korábban köteles
a honlapján közzétenni és e tényről a vele szerződött egészségügyi szolgáltatókat értesíteni.”
38. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kr. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
A Kr. 28/B. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

39. §		
A Kr.
a)
4. § (5a), (8) és (10) bekezdésében, 26/A. § (3) bekezdésében, 30. § (3) és (11) bekezdésében, 32. §
(3) bekezdésében, 37. § (7) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 43/A. § (2) bekezdésében, 44. §
(3) bekezdésében és 46. § (3) bekezdésében az „5. napjáig” szövegrész helyébe az „5. munkanapjáig”,
b)
5. § (1) bekezdésében az „5. napjáig” szövegrészek helyébe az „5. munkanapjáig”,
c)
9. § (2) bekezdésében az „a MOK” szövegrész helyébe az „a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)”,
d)
14. § (9) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „terhességi-gyermekágyi
segélyt, csecsemőgondozási díjat”,
e)
27. § (3) bekezdésében az „és a 67. § alapján a 2013.” szövegrész helyébe az „alapján a 2014.”,
f)
27. § (4) bekezdésében az „és a 67. § szerint a 2013.” szövegrész helyébe a „szerint a 2014.”,
g)
33. § (1) bekezdésében az „a betegszállítás szempontjából” szövegrész helyébe az „a szállított betegek
szempontjából”,
h)
33. § (1a) bekezdésében a „hiánytalanul kitöltött adatlapot” szövegrész helyébe a „hiánytalanul kitöltött,
a betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó adatlapot”,
i)
33. § (3) bekezdésében az „a beteg” szövegrész helyébe az „az adott beteg” szöveg, a „legrövidebb útszakasz”
szövegrész helyébe az „útszakasz”,
j)
33/A. § (2a) bekezdésében a „61 millió forint” szövegrész helyébe a „76,325 millió forint”,
k)
33/A. § (3) bekezdésében a „4 millió forint” szövegrész helyébe a „6 millió forint”,
l)
37. § (5) bekezdés f ) pontjában az „a megelőző 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény időtartamát”
szövegrész helyébe az „a megelőző 12 hónapban végzett 00001 és 00015 kódszámú ápolási események
időtartamát”,
m)
12. számú melléklet B) részében a „34. § (13) bekezdése” szövegrész helyébe a „35. § (15) bekezdése”
szöveg lép.
40. §		
Hatályát veszti a Kr.
a)
6/C. § (1) és (2) bekezdése,
b)
27/A. § (3a) bekezdése,
c)
27/A. § (4) bekezdésében a „ , valamint az Eftv. 14. § (8) bekezdése szerinti” szövegrész,
d)
35. § (8) bekezdésében az „és a díjazás összege évente” szövegrész,
e)
53. és 54. §-a,
f)
56–58. §-a,
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g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
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60–62. §-a,
65. és 66. §-a,
68–70. §-a,
72–73. §-a,
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelettel megállapított 76. §-a,
76/B. §-a,
8. számú mellékletében foglalt táblázat „00025” megjelölésű sorában az „és otthoni” szövegrész,
8/A. számú mellékletében foglalt „A nem pszichiátriai rehabilitációs minősítési kritériumok” megjelölésű
táblázatot követő jegyzetében a „ , diabetológiai szakápoló a belgyógyászati és gastroenterológiai
rehabilitáció esetében” szövegrész.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat
működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének
engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében az „évente legalább két alkalommal
az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot meghirdeti” szövegrész helyébe az „az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot évente
meghirdeti” szöveg lép.

6. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„i) ivóvízellátó rendszer: az ivóvíz beszerzését és szolgáltatását biztosító vízilétesítmények összessége,”
43. §		
Az R. 4. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálatára, illetve jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap.
(15) Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartását az ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzésének keretében
az illetékes népegészségügyi szerv évente legalább egyszer a helyszínen is ellenőrzi.”
44. §		
Az R. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vízmintavételi helyeket a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti pontokon az illetékes népegészségügyi
szerv a vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére határozatban hagyja jóvá. Az illetékes népegészségügyi szerv
a vízmintavételi helyek jóváhagyáskori feltételeinek fennállását legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén
módosítja a vízmintavételi helyeket.
(1b) Az élelmiszeripari vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra
akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján – a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól,
ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia
biztosítása érdekében felhasználják – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott vizsgálati program szerint
ellenőrizze. A vízmintavételi helyeket az élelmiszeripari vállalkozás kérelmére a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
ponton az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hagyja jóvá.”
45. §		
Az R. az 5/A. §-át követően a következő alcímmel és 5/B. §-sal egészül ki:

„Informatikai rendszer
5/B. § (1) A vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal, a határérték-túllépésekkel, a szennyezés veszélyével járó
rendkívüli eseményekkel, valamint a minőségjavító intézkedésekkel kapcsolatos adatok, információk rögzítése,
folyamatos tárolása és kezelése céljából az OTH működteti a Humán felhasználású vizek informatikai rendszerét
(a továbbiakban: HUMVI rendszer).
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(2) A HUMVI rendszerbe az OTH, valamint az OTH feljogosítását követően az OKI, az illetékes népegészségügyi szerv,
továbbá az üzemeltető, és az üzemeltető által megbízott laboratórium tölthet fel adatokat.
(3) A HUMVI rendszerbe az üzemeltető és az általa megbízott ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium
a (4)–(7) bekezdésben foglaltak szerint rögzít adatokat.
(4) Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi emberi fogyasztásra
szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredménye az aktuális negyedév lezárultát követő 15 napon belül a HUMVI
rendszerbe feltöltésre kerüljön. Határérték-túllépés esetén a feltöltés keretében a túllépés okát is rögzíteni kell.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak a következők szerint teljesíthetők:
a) az üzemeltető rögzíti az adatokat a HUMVI rendszerben, vagy
b) a laboratórium rögzíti az adatokat a rendszerben, amiket az üzemeltető jóváhagy.
(6) Az üzemeltető az 5. § (5) bekezdésében előírt, elektronikus úton történő tájékoztatást a HUMVI rendszer azonnali
jelentési felületén keresztül teljesíti.
(7) Az üzemeltető adatváltozás esetén, de legalább évente egyszer, tárgyév december 10-éig frissíti a HUMVI
rendszerben rá vonatkozó, következő adatokat:
a) szolgáltatott vízmennyiség,
b) ellátott települések száma,
c) ellátott lakosok száma,
d) víztípus szerinti megoszlás,
e) vízfelhasználás szerinti megoszlás,
f ) vízkezelésre vonatkozó technikai információk, és
g) vízfertőtlenítésének módja.
(8) Az emberi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó, valamennyi hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat
eredményét az aktuális negyedév lezárultát követő 15 napon belül az illetékes népegészségügyi szerv által
megbízott laboratórium a HUMVI rendszerben rögzíti. A laboratórium által rögzített adatokat az illetékes
népegészségügyi szerv jóváhagyja.”
46. §

(1) Az R. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy az illetékes népegészségügyi szerv által
észlelt, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó
rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges ivóvíz
minőség javító intézkedéseket elrendeli. A beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló
vizsgálat eredményéről az üzemeltető haladéktalanul telefonon és a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén
keresztül tájékoztatást nyújt az illetékes népegészségügyi szerv részére, majd a közegészségügyi kockázat
elhárítása érdekében tett beavatkozás módját a határérték túllépés feltételezett okának megjelölésével, valamint
a beavatkozás hatékonyságát igazoló ellenőrző minta eredményét a HUMVI rendszerben rögzíti.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló
vizsgálat eredményéről az élelmiszer-vállalkozás telefonon tájékoztatást nyújt az (1) bekezdésben meghatározott
hatóság részére, majd a közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozás módját a határérték
túllépés feltételezett okának megjelölésével, valamint a beavatkozás hatékonyságát igazoló ellenőrző minta
eredményét a hatóság és a NÉBIH részére haladéktalanul megküldi.”

47. §		
Az R. 6. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti korlátozást az illetékes népegészségügyi szerv, illetve – a 178/2002/EK rendelet szerinti
ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi
ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszerhigiénia biztosítása érdekében felhasználják – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv abban az esetben oldhatja fel
vagy tekinthet el az elrendelésétől, ha az üzemeltető az egészségkockázat elhárításához, – a vízminőségi kifogás
tekintetében – a vízbiztonság fenntartásához szükséges intézkedéseket megtette. Az üzemeltető a megtett
intézkedések eredményességét ivóvízvizsgálati eredmények benyújtásával igazolja.”
48. §

(1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetékes népegészségügyi szerv az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az önellenőrző
és hatósági vizsgálatok eredményére vonatkozó adatokat az aktuális negyedév lezárultát követő 21 napon
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belül a HUMVI rendszerben jóváhagyja. A népegészségügyi szakigazgatási szerv évente írásos jelentést készít
a megye ivóvízminőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja az üzemeltetőket, az élelmiszeripari vállalkozásokra
vonatkozóan az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságot és a területi vízügyi hatóságot. Az OTH az éves településsoros
ivóvíz-minőségi adatokat elektronikus formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére.”
(2) Az R. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszeripari
vállalkozások ivóvízminőségi helyzetére vonatkozó adatokat az aktuális negyedév lezárultát követő 21 napon
belül összesíti és megküldi a NÉBIH-nek, amely ezen adatokat az OTH-nak továbbítja; egyúttal tájékoztatja a NÉBIH
az OTH-t a 6. § (2b) bekezdése szerint megkapott adatokról is.”
49. §		
Az R.
a)
2. § k) pontjában a „kijelölésre került,” szövegrész helyébe a „kijelölésre került, vagy az egyedi
ivóvízellátórendszer üzemeltetője,” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében az „üzemeltető, illetve az élelmiszeripari vállalkozás” szövegrész helyébe
az „üzemeltető” szöveg, az „évente jóváhagyott” szövegrész helyébe az „évente határozatban jóváhagyott”
szöveg,
c)
5. § (2) bekezdésében a „szerv legalább évente” szövegrész helyébe a „szerv folyamatosan” szöveg,
d)
5. (7) bekezdésében a „szakvéleménye alapján az OTH” szövegrész helyébe a „szakvéleménye alapján
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szöveg,
e)
9. § (1) bekezdésében a „megfelelő és naprakész információ” szövegrész helyébe a „megfelelő és rendszeres
információ” szöveg
lép.
50. §

(1) Az R. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

51. §		
Hatályát veszti az R.
a)
5. § (4) bekezdése,
b)
10. § (7), (11), (13) és (13b) bekezdése,
c)
4. számú melléklete.

7. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
52. §		
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az egészségügyi szolgáltatónak a szolgáltatás helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetnie
az engedélyezett egészségügyi szakmát, illetve szakmákat, vagy a szervezeti egység működési engedély szerinti
elnevezését, továbbá, ha nem folyamatos betegellátást végez, a rendelési időt, valamint a betegek számára
rendelkezésre állás idejét. Az egészségügyi szolgáltató a betegek számára elérhető módon tájékoztatást köteles
adni az egészségügyi szolgáltatásaira kötött felelősségbiztosítása meglétéről és működési engedélyének
érvényességéről.”
53. §		
A Műkr. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris
genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét.
A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett
az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki.”
54. §		
A Műkr. 15/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A működési engedély 14. §, 15. §, illetve e § szerinti módosításáról szóló határozatot közölni kell
a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel.”
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55. §		
A Műkr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, a (2) bekezdés e)–g) pontja
szerinti felfüggesztés és működési engedély visszavonása esetén a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében
más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó
egészségügyi államigazgatási szerv dönt.”
56. §		
A Műkr. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § E rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló,
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
57. §		
A Műkr.
a)
3. § (2) bekezdésében az „a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben” szövegrész helyébe
az „a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdés a) pontjában a „biobanki,” szövegrész helyébe a „biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai
genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai,” szöveg,
c)
7. § (10) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés,
a 14. § (1) bekezdése, a 15/A. §, a 16. § (2) bekezdése, valamint a 19. § szerinti eljárásokban” szöveg,
d)
12/A. § (6) bekezdés g) pontjában az „eredményét” szövegrész helyébe az „eredményét, valamint
foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát” szöveg,
e)
13. § (5) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe a „kérelmére, a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül” szöveg,
f)
16. § (1) bekezdésében az „a 13. §-ban és 15. §-ban” szövegrész helyébe az „a 13. §-ban, a 15. §-ban és
a 17. § (2) bekezdésében” szöveg,
g)
25. § (7) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatói által” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatói
által, továbbá az orvostudományi egyetemeken az orvosképzés keretében” szöveg
lép.
58. §		
Hatályát veszti a Műkr. 15. § (4) bekezdése.

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
59. §		
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vr.) 5. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
60. §		
A Vr. 13/B. § (7) bekezdésében az „a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló” szövegrész helyébe
az „a betegfogadási listáról szóló” szöveg lép.
61. §		
Hatályát veszti a Vr. 3. § (5) bekezdése.

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
62. §

(1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)
„e) az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján már finanszírozott szakmában létrejövő
új ellátási forma, vagy az egészségügyi szolgáltatónál már finanszírozott ellátási formában – nem átcsoportosítás
útján – létrejövő új szakma, továbbá finanszírozási szerződés hiányában is az egészségügyi szolgáltatónál létrejövő
új ellátási forma vagy szakma,”
(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés
finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)
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(2) Az Eftv. vhr. 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)
„i) a finanszírozási szerződés szerinti dialízis kapacitás mértékét meghaladó kapacitás,”
(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés
finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)
(3) Az Eftv. vhr. 1. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A Tv. 1. § (2) bekezdés i) pontja szerinti kapacitás teljesítménynövekedés vagy magasabb összegű elszámolás
hiányában is többletkapacitásnak minősül, ha annak befogadása az egészségügyi szolgáltató összes kapacitása
tekintetében növekedést eredményezne.”
63. §		
Az Eftv. vhr. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vagyoni biztosíték mértékének felét az ellátási szerződés megkötését követő 30 napon belül, a teljes összegre
történő kiegészítést az ellátási szerződés megkötését követő 90 napon belül teszi le
a) a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
illetve fenntartó,
b) a Tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi szolgáltató.”
64. §		
Az Eftv. vhr. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő
b) ponttal egészül ki:
[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak
minősül]
„a) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ,
b) a Terrorelhárítási Központ,”
65. §

(1) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A fenntartó a Tv. 5. § (1) bekezdése szerinti tartós ellátási igény csökkenés fennállása nélkül is kezdeményezheti
a Tv. 7. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítást.”
(2) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az OTH (16) bekezdés szerinti megkeresése tartalmazza
a) az átcsoportosítással érintett szakmák, ellátási formák megnevezését,
b) az átcsoportosítással érintett kapacitások mennyiségét,
c) az átcsoportosítás szükségességének részletes szakmai indokolását,
d) az átcsoportosítással kapcsolatos szakmai véleményét, és
e) a 13. § (4) bekezdés c) pontja szerinti – a fenntartó által az OTH rendelkezésére bocsátott – hatásvizsgálatot.”

66. §

(1) Az Eftv. vhr. 8/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén:]
„c) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy, valamint heti egy járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra helyébe
egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató adott szakma szerinti aktív fekvőbeteg-, illetve járóbetegszakellátási kapacitásra az átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó havi átlagos teljesítmény
egyenértékének megfelelő mennyiségű súlyszám,”
[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan
csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]
(2) Az Eftv. vhr. 8/A. § (1) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén:]
„f ) egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató – adott
krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmájának – kapacitására az átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó
havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű súlyszám,
g) a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető nappali ellátás esetében egy beteglétszám helyett egy járóbetegszakellátási óra”
[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan
csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]
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67. §

(1) Az Eftv. vhr. 12/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény elfogadása esetén az igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási
szerződésében a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő
30 napon belül az OEP – erre irányuló kérelem esetén – az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést
köt, ha annak jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak. A fizikai megvalósítás időpontját
az egészségügyi szolgáltató a támogatási szerződés hatályos példányának bemutatásával az OEP-nél igazolja.”
(2) Az Eftv. vhr. 12/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási szerződésében
a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő egy éven belül
a pályázó nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését, vagy annak a pályázatra vonatkozó
támogatási szerződésben foglaltak szerinti időpontra történő halasztását, az OTH az OEP megkeresése alapján
az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli a nyilvántartásból.”

68. §

(1) Az Eftv. vhr. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„a) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező egészségügyi tevékenységre
működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem tárgyát képező tevékenységre még nem terjed ki,
akkor az egészségügyi szolgáltatónak a nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon
belül benyújtja a működési engedély módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez,”
(2) Az Eftv. vhr. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az OEP a beérkezett kérelmeket, a (6) bekezdés alapján készített összefoglalót, továbbá az OTH által
a (7) bekezdés szerinti megkeresésre adott állásfoglalást – a TBB soron következő ülését legalább 10 nappal
megelőzően – megküldi a TBB tagjainak.”

69. §		
Az Eftv. vhr. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A TBB az ülésének időpontját megelőző második hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett kérelmeket
tárgyalja meg.”
70. §		
Az Eftv. vhr. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A befogadási javaslat elkészítése során nem részesíthető előnyben az a 12. § (1) bekezdése szerinti
többletkapacitás igény a fejlesztés fizikai megvalósításától számított 3 éven belül, amely esetében a fejlesztést
megelőzően az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartója nyilatkozott arról, hogy nincsen többletkapacitásra
vonatkozó igénye.”
71. §		
Az Eftv. vhr. 15/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban
meghatározott szakmai feltételeknek, az OTH közigazgatási eljárás keretében – legfeljebb egy éves határidő
meghatározásával – kötelezi a szolgáltatót a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi feltételek biztosítására.
Ha a szolgáltató a határozatban megállapított határidőre sem teljesíti a jogszabályban előírt személyi, tárgyi
feltételeket, az OTH kezdeményezi az OEP-nél az adott szakmára megállapított súlyozási szorzó módosítását, kivéve,
ha a szolgáltató adott szakmát érintő kapacitása a legalacsonyabb súlyozási szorzóval kerül finanszírozásra.”
72. §		
Az Eftv. vhr. a következő 17/I. §-sal egészül ki:
„17/I. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014.
(XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15/C. § (3) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.”
73. §		
Az Eftv. vhr.
a)
13. § (3) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „egy”,
b)
14. § (6) bekezdésében az „5 nappal” szövegrész helyébe a „10 nappal”
szöveg lép.
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74. §		
Hatályát veszti az Eftv. vhr.
a)
6. § (7) bekezdése,
b)
2. számú melléklet B) rész 4. pontja,
c)
3. számú melléklet 78. pontja.

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló,
klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának
szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
75. §		
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kutatás R.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen cím alkalmazásában)
„g) IKEB: intézményi etikai bizottság, azaz olyan független bizottság, amelyet minden olyan egészségügyi
intézményben létre kell hozni, ahol e cím hatálya alá tartozó kutatást végeznek, és amelynek feladata annak
ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy az engedélyezett és etikai szempontból elfogadott kutatás megvalósítása
során biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a kutatási tervben foglalt előírásokat, etikai
követelményeket, különös tekintettel a kutatásba bevontak védelmére.”
76. §

(1) A Kutatás R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kutatást az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: engedélyező)
az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti
– a közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok kijelölését meghatározó jogszabály szerinti
feladatmegosztásnak megfelelő – etikai bizottság szakhatósági állásfoglalása, vagy a 6. § szerinti regionális etikai
bizottság szakvéleménye alapján engedélyezi és nyilvántartásba veszi.
(2) Az engedélyező eljárása során a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási
szervei (a továbbiakban: szakértő) a 2. melléklet szerinti illetékességgel szakértőként járnak el, ennek keretében
az engedélyező által meghatározottak szerint vizsgálják a kutatási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek meglétét.”
(2) A Kutatás R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Több központban végzett kutatásra egy engedélyt kell kiadni.”

77. §		
A Kutatás R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A másodfokú eljárásban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti jogorvoslati hatóság (a továbbiakban: jogorvoslati hatóság)
az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége (a továbbiakban: ETT Elnöksége) szakhatósági állásfoglalása alapján
jár el.
(2) A 6. § szerinti kutatások során a jogorvoslati hatóság a másodfokú eljárásban az ETT Elnöksége
szakvéleményének figyelembevételével jár el.”
78. §		
A Kutatás R. 11. § (3) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A kutatási terv lényeges módosításának minősül különösen, ha)
„e) a kutatásba új kutatási helyszín kerül bevonásra, vagy
f ) a kutatás vezetőjének személye változik.”
79. §		
A Kutatás R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyező a kutatás időtartama alatt ellenőrzi, hogy a kutatást a szakmai szabályoknak megfelelően,
az engedélyben és a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e. Az engedélyező – a feladatkörüket
érintő szakkérdés felmerülése esetén – bevonja a szakértőt, az etikai bizottságot vagy az IKEB-et az ellenőrzés
lefolytatásába. A szakértő, az etikai bizottság és az IKEB az engedélyezési eljárás tekintetében rá irányadó jogszabály
szerint közreműködik az ellenőrzés lefolytatásában.”
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80. §		
A Kutatás R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmező kívánja a kutatást annak befejezése előtt felfüggeszteni vagy megszüntetni, erről az indokok
felsorolásával legkésőbb a felfüggesztéssel vagy megszüntetéssel egyidejűleg értesíti az engedélyezőt, az etikai
bizottságot, a szakértőt, és több központban végzett kutatás esetén valamennyi érintett magyarországi
kutatóhelyet. A kérelmező kutatást felfüggesztő vagy megszüntető bejelentése alapján az engedélyező a kutatást
a nyilvántartásban felfüggesztett vagy megszüntetett státusszal tünteti fel.”
81. §		
A Kutatás R. a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § g) pontjában, 3. § (1), (2) és
(4) bekezdésében, 10. §-ban, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 2. mellékletben foglaltakat
a 2015. március 1-jét megelőzően már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket és az engedélyezett, de be nem fejezett kutatásokhoz kapcsolódó
dokumentációt a szakértő haladéktalanul, de legkésőbb 2015. március 15-éig átadja az OTH részére.
(3) A MódR.-rel megállapított 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az OTH 2015. augusztus 1-jéig állítja össze.”
82. §		
A Kutatás R. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
83. §		
A Kutatás R. 7. § e) pontjában a „szakmai alkalmasságáról,” szövegrész helyébe a „szakmai alkalmasságáról és etikai
megfelelőségéről,” szöveg lép.
84. §		
Hatályát veszti a Kutatás R.
a)
11. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
b)
12. § (2) és (3) bekezdése.

11. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
85. §		
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az OEP – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a jogszabályokban meghatározott feladatai keretében
a) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi
egészségügyi ellátás megszervezését,
b) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,
c) ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési,
kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,
d) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben.”

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
86. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: ÁNTSZr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása céljából
a) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi
repülőtér vonatkozásában a Budapest Főváros Kormányhivatala megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve
hajózási, illetve repülőtéri kirendeltséget,
b) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő vonatkozásában a Baranya Megyei
Kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve hajózási kirendeltséget
működtet [az a) és b) pontban foglalt kirendeltségek a továbbiakban együtt: kirendeltség]”.
(2) Az ÁNTSZr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti repülőtéren és kikötőkben a kirendeltség látja el a területileg illetékes járási
népegészségügyi intézetek számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.”
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87. §		
Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
az Eütv.)
„ad) 159. § (6) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)
88. §		
Az ÁNTSZr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A Kormány az Országos Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzásellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi
Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.”
89. §		
Az ÁNTSZr. 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A másodfokú eljárás)
„b) ha első fokon a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, kirendeltség vagy – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – országos intézet járt el, az országos tisztifőorvos,”
(hatáskörébe tartozik.)
90. §		
Az ÁNTSZr. 23. § (1) bekezdésében a „természetes fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló” szövegrész
helyébe a „természetes fürdővízzé nyilvánítási” szöveg lép.
91. §		
Hatályát veszti az ÁNTSZr.
a)
12. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja,
b)
12. § (5) bekezdés c) pont cf ) alpontja,
c)
4. melléklet IV. pontja.

13. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről,
valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
92. §		
Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és
a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében
a „2014. évre” szövegrész helyébe a „2015. évre” szöveg lép.

14. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása
93. §		
Hatályát veszti a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.)
Korm. rendelet
a)
2. § i), p) és q) pontja,
b)
2/B. § (2) bekezdése.

15. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
94. §		
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Öotv. Vhr.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása annak az egészségügyi
államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató
működési engedélyének kiadására jogosult.”
95. §		
Az Öotv. Vhr. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „praxisengedéllyel” szövegrész helyébe a „praxisjoggal” szöveg lép.
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16. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz
és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
96. §		
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer
beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében
a „Magyar Honvédség Honvédkórház” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” szöveg lép.

17. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
97. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kábítószer Vhr.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák
feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezet évente, legkésőbb a tárgyév február 28-ig nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem által érintett évre
vonatkozó, az ipari mák termesztésére szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan
kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.”
98. §		
A Kábítószer Vhr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § Az a gazdálkodó szervezet, amely 2014. december 31-én a GBL vegyületre vonatkozóan érvényes nem
gyógyászati célú tevékenységi engedéllyel, eseti kutatási engedéllyel rendelkezik vagy az EEKH nyilvántartásában
szerepel, a GBL vegyülettel végzett, az engedély vagy a nyilvántartás szerinti tevékenységét továbbra is folytathatja.”
99. §		
A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

18. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
100. §		
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OBDK Vhr.) 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBDK)
„b) összegzi a jogvédelmi képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, az egészségügyi, szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó szakembereknek szakmai segítséget, módszertani útmutatást
nyújt, szakmai műhelyt és továbbképzési programot szervez, valamint képzési programot dolgoz ki és képzést tart
a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak érvényesülése érdekében,”
101. §		
Az OBDK Vhr. 20. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogok
érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára)
„e) az egy adott tagállamban kiállított, de más tagállamban kiváltott orvosi rendelvényeken feltüntetendő
elemekről.”
102. §		
Az OBDK Vhr. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti tanfolyam és vizsga letétele alól a jogi szakokleveles betegjogi,
ellátottjogi és gyermekjogi jogvédői képesítéssel, valamint a betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, továbbá
az egészségügyi szakjogász végzettséggel rendelkező személy. A kinevezésében meghatározott próbaidő tartamáig
mentesülhet továbbá az a személy is, aki az OBDK-val létesített munkavégzésre irányuló jogviszonya kezdetekor
az 5. § (1) bekezdése szerinti tanfolyam elvégzését vállalja és a vizsgát a próbaidő leteltéig sikeresen teljesíti.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

26313

103. §		
Az OBDK Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § E rendelet
a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló
2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
104. §		
Az OBDK Vhr.
a)
4. § (3) bekezdés a) pontjában a „szakképzettségű személy,” szövegrész helyébe a „szakképzettségű, továbbá
az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy,” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdés d) pontjában a „hittanár.” szövegrész helyébe a „hittanár, továbbá az államigazgatási és
szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy.” szöveg,
c)
8. § (1) bekezdés a) pontjában a „kifüggesztésre kerüljön,” szövegrész helyébe a „kifüggesztésre kerüljön,
továbbá, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon közzétételre kerüljön,” szöveg
lép.
105. §		
Hatályát veszti az OBDK Vhr. 15. § (3) bekezdésében a „ , valamint a kormányzati portálon” szövegrész.

19. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
106. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 252. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2015. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre
2014. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya
alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. december 1-jén hatályos
jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy
pótlékok együttes összegét 2015. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén
az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági kezdő időpont és 2014. december 31-e közötti időszak vonatkozásában
a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére
– legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő
foglalkoztatásának időtartamára – a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként
kell megállapítani, és azt a 2015. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása
érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt
terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet tekintetében a GYEMSZI 2015. január 20-ig
továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére.”
107. §		
A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
108. §		
Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 10/A. §-a.
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20. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
109. § (1) A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az élelmiszerlánc területén a NÉBIH, a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint a járási hivatal járási állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) élelmiszer-biztonsági
szempontból ellenőrzi, hogy a biocid termék ipari alkalmazása, raktározása, valamint a biocid termékkel végzett
foglalkozásszerű tevékenység megfelel-e az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
követelményeknek. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi továbbá a forgalomba hozott biocid termék
engedélyében foglaltak betartását az élelmiszer-biztonsági szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszerláncfelügyeleti szerv laboratóriumi vizsgálattal is ellenőrizheti az élelmiszerláncban felhasználásra forgalomba hozott
biocid termék megfelelőségét.”
(2) A 316/2013. Korm. rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogsértés esetén saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket
az élelmiszerbiztonság fenntartása érdekében. A biocid termék gyártására, forgalomba hozatalára visszavezethető
hiányosság vagy annak gyanúja esetén a NÉBIH értesíti az OTH-t.”
110. §		
A 316/2013. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OTH információs szolgálatot működtet, valamint a honlapján elérhetővé teszi)
„b) a Magyarországon engedéllyel rendelkező biocid termékekre vonatkozó információk közül a következőket:
ba) a termék nevét,
bb) az engedély adatai közül az engedély számát, az engedély lejáratának időpontját, első engedély számát,
bc) az engedélyes nevét,
bd) a biocid terméktípus számát és
be) a termék hatóanyagának megnevezését.”
111. §		
A 316/2013. Korm. rendelet 26. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos
feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 11-i 334/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
f ) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
112. §		
A 316/2013. Korm. rendelet 24. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „1451/2007/EK bizottsági rendelet” szövegrész
helyébe az „1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg lép.
113. §		
Hatályát veszti a 316/2013. Korm. rendelet
a)
21. § (5) bekezdése,
b)
23. § (2) bekezdése,
c)
26. § b) pontja.

21. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
módosítása
114. §		
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kgyr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi gyógykezelés akkor engedélyezhető, ha a társadalombiztosítás által be nem fogadott gyógykezelés
Magyarországon szakmailag elfogadott és reális egészségnyereséggel jár. A külföldi gyógykezelést akkor kell
engedélyezni, ha a társadalombiztosítás által befogadott gyógykezelés Magyarországon a betegnek az engedély
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iránti kérelem benyújtása időpontjában fennálló egészségi állapotára és betegségének várható lefolyására
tekintettel orvosszakmai szempontból elfogadható időn belül magyarországi közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál nem biztosítható.”
115. § (1) A Kgyr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy a külföldi gyógykezelést az uniós rendeletek hatálya alá nem
tartozó szolgáltatónál, illetve bármilyen más okból nem az uniós rendeletek szabályai szerint kívánja igénybe
venni, vagy olyan engedélyt kér, amely kizárólag az ellátás igénybevételére jogosít az egészségügyi szolgáltató
megjelölése nélkül, erről kérelmében nyilatkoznia kell. Az OEP az 5. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott eljárást
folytatja le, figyelembe véve a sürgősséget és az egyéb egyedi körülményeket. A jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő kérelmet az OEP abban az esetben utasíthatja el, ha az ellátás orvosilag indokolt időn belül
hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál biztosítható. Ha ez a feltétel nem áll fenn, az OEP a külföldi
gyógykezelést engedélyezi, és döntése mellé kiadja a 4. melléklet szerinti bírálati lapot.”
(2) A Kgyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevétele esetén a külföldi
gyógykezelésre jogosult személy az ellátás hitelt érdemlően igazolt tényleges költségének utólagos megtérítésére
jogosult, azzal, hogy az OEP által fizetendő térítés összege nem haladhatja meg az igénybevétel idején az ellátásra
vonatkozó magyarországi közfinanszírozott ellátás belföldi költségének mértékét. Ebben az esetben a külföldi
gyógykezelésre jogosult személynek teljesítenie kell a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási feltételeket.
A belföldi költségmértéket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani.”
116. §		
A Kgyr. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a GYEMSZI-nek a Tagozat szakmai javaslatával kapcsolatban fenntartása van vagy a Tagozat véleménye
nem egyértelmű, akkor ezek tisztázása érdekében azt a GYEMSZI felülvizsgálat céljából 3 napon belül megküldi
az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökségének és erről egyidejűleg értesíti az OEP-et. Az Egészségügyi Szakmai
Kollégium elnöksége – ha indokoltnak tartja a felülvizsgálati eljárás során további információ bekérését, akkor annak
tartalmát és módját meghatározva és dokumentálva – az 5. melléklet alapján új javaslatot készít, amelyben 5 napon
belül előadja orvosszakmai véleményét, és azt egyidejűleg megküldi a GYEMSZI-nek. Az Egészségügyi Szakmai
Kollégium elnöksége a megadott határidőben nyilatkozhat arról is, hogy a Tagozat szakmai javaslatával egyetért.
A GYEMSZI a javaslatot 3 napon belül továbbítja az OEP-nek.”
117. §		
A Kgyr. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
118. §		
A Kgyr. 9. § (7) bekezdésében a „kísérő költségei” szövegrész helyébe a „kísérő utazási költségei” szöveg lép.

22. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
módosítása
119. §		
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése
a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete
engedélyezi.”

23. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
120. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evr.) 10. §
(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A megyei tisztifőorvos az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a továbbiakban:
megyei részterv) a vonatkozó szakmai előírások alapján készíti el, amit a megyei védelmi bizottság elnöke
ellenjegyez. A megyei résztervek ellenjegyzésre történő felterjesztési határideje tárgyév március 31-e. A megyei
védelmi bizottság elnöke az általa ellenjegyzett megyei résztervet tárgyév április 15-éig az országos tisztifőorvos
részére megküldi jóváhagyás céljából.

26316

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

(6) Az országos tisztifőorvos az (5) bekezdés szerint megküldött megyei részterveket szükség esetén visszaküldi
a megyei tisztifőorvos részére átdolgozás céljából. A jóváhagyott megyei részterveket az országos tisztifőorvos
– felhasználás céljából – megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére tárgyév május 15-éig.”
(2) Az Evr. 10. §-a a következő (7)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az országos tisztifőorvos tárgyév május 15-éig terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter
részére az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálatnak az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására
vonatkozó résztervét.
(8) Az OMSZ főigazgatója, valamint az EKI főigazgatója tárgyév május 15-éig terjeszti fel jóváhagyásra
az egészségügyért felelős miniszter részére az OMSZ résztervét, illetve az EKI-nek az egészségügyi válsághelyzeti
feladatok ellátására vonatkozó résztervét.
(9) A (6)–(8) bekezdés szerinti jóváhagyott résztervek alapján az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik
az Egészségügyi Válsághelyzetek Kezelésének Országos Tervének (a továbbiban: Országos Terv) előkészítéséről.
(10) A (9) bekezdés szerinti előkészítés keretében az országos tisztifőorvos tárgyév június 15-éig tehet javaslatot
az Országos Terv tartalmi elemeire.
(11) Az Országos Terv az egészségügyi válsághelyzetek kezelésének legfőbb tervezési dokumentuma, ami
a (9) bekezdés szerinti részterveken túl tartalmazza az egyes résztervek alkalmazásának, illetve azok együttes
alkalmazásának tervét a vonatkozó szakmai előírások szerint.
(12) Az Országos Tervet az egészségügyért felelős miniszter adja ki tárgyév június 30-áig.”

24. Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
módosítása
121. §		
Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
13–13/D. §-a, 22. §-a, 23. §-a, 28. §-a és 48. §-a.

25. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása
122. §		
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Cs1.) 16. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2015. január 1-je előtt előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is
felhasználhatók, azzal, hogy ahol a nyomtatvány terhességi gyermekágyi segélyt említ, ott a 2014. december 31-ét
követően megnyílt igényjogosultság esetén csecsemőgondozási díjat kell érteni.
(4) A 2014. december 31-e után előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok alkalmazása során
csecsemőgondozási díj alatt terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való igényjogosultság
2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
123. §		
A Cs1. 5. számú mellékletében a „terhességi gyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjra”
szöveg lép.
124. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
3. § b) pont bf ) alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban”,
b)
19. § (6) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrészek helyébe „terhességi-gyermekágyi
segély, a csecsemőgondozási díj,”
c)
2. számú melléklet 3.2. és 3.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe
a „terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban”,
d)
3. számú melléklet 3.4. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban”,
e)
4. számú melléklet 3.2. és 3.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe
a „terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban”
szöveg lép.
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125. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
2. számú melléklet 4.2.7.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”,
b)
2/A. számú melléklet 4.2.8.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe
a „terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”,
c)
3. számú melléklet
ca)
1.8. alpontjában a „gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt” szövegrész
helyébe a „gyermekgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat”,
cb)
5.2.8.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”,
d)
4. számú melléklet 4.1.2. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj”,
e)
9. számú melléklet 5.2.8.3. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”
szöveg lép.
126. §		
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ az igénylőlap kitöltéséhez” részében a „terhességi-gyermekágyi
segély” szövegrész helyébe a „terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj” szöveg lép.
127. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „terhességi-gyermekágyi
segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban” szöveg lép.
128. §		
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet
a)
1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” rész
aa)
1714. pontjában a „Terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrészek helyébe a „Csecsemőgondozási
díjat”,
ab)
1714. pontjában a „Terhességi-gyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási
díjra”,
ac)
1747. pontjában a „Terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási díj”,
ad)
1747. pontjában a „Terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási
díjat”
b)
3. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” rész 1514. pontjában a „Terhességigyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási díj”
szöveg lép.
129. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés c) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban”
szöveg lép.
130. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont
1.11. alpontjában és 2. pont 2.5. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe
a „csecsemőgondozási díj” szöveg lép.
131. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet „III. Jövedelem
típusai” rész 3. pontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj” szöveg lép.
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132. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „terhességigyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjra” szöveg lép.
133. §		
Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, 8. §-a, 13. § (2) bekezdése, 17. § b) pontja, valamint 18. §
f ) és g) pontja.

26. Záró rendelkezések
134. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet
2015. április 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1–32. §, a 35–37. §, a 38. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdése, a 39. §, a 40. § a)–l) és n) pontja, a 41–74. §, a 85–86. §,
a 88–89. §, a 91. § c) pontja, a 92–118. §, a 120. §, a 122–132. §, a 135. §, az 1. és 2. melléklet, a 4–9. melléklet,
valamint a 11–13. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 121. § 2015. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 34. §, a 40. § m) pontja, a 75–84. §, a 87. §, a 90. §, a 91. § a) és b) pontja, valamint a 10. melléklet
2015. március 1-jén lép hatályba.
(5) A 33. §, a 38. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.
135. § (1) Ez a rendelet
a)
a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről
szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos
feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 11-i 334/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b)
a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló,
az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus
4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint
2015. évi
Megnevezés

előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

86 292,0
649,3
10 106,2
97 047,5
2 217,1
19 529,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

22 448,2

3.

Fogászati ellátás

25 946,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8.

Művesekezelés

9.

Otthoni szakápolás

4 596,8

11. Működési költségelőleg

2 000,0

6 196,9
23 171,1

Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
szolgálatok együttműködésének támogatása

8,9
5 611,3
60,0
750,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

53 486,9

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

7 800,0

13. Célelőirányzatok összesen

67 737,1

15. Mentés

29 471,2

17. Laboratóriumi ellátás

21 191,3
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Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás

123 419,1

Fekvőbeteg szakellátás

428 835,5

– aktív fekvőbeteg szakellátás
– krónikus fekvőbeteg szakellátás

359 986,3
62 849,2

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 000,0

– várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete

5 000,0

Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
18. Összevont szakellátás összesen

500,0
76 069,1
628 823,7

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

10 000,0

22. Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme

10 000,0

Összesen

948 630,6
”
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2. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00029” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Kódja

Megnevezése

Szorzója)

00029

Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon, a
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 13. § (1) és (3)
bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás

1,8

„

”
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3. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 18. pontja a következő „F.” ponttal egészül ki:
„F. rehabilitációs ellátás folytatása az elsőbbségi rehabilitáció megszakítását követően”
2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 19. pontja a következő „N.” és „P.” ponttal egészül ki:
„N. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás – elsőbbségi rehabilitáció
P. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás – programozható rehabilitáció”
3. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23. pontja az „R.” pontot követően a következő „S.” ponttal egészül
ki:
„S. otthonába bocsátva, elsőbbségi rehabilitációs ellátás megszakítása miatt”
4. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pont 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a
rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség”
5. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pont 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. ápolást indokoló fődiagnózis/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást
indokoló fődiagnózis”
6. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontja az „M.” pontot követően a következő „P.” ponttal egészül
ki:
„P. rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség”
7. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pont „R.” pontja helyébe a következő pont lép:
„R. rehabilitációt igénylő indokoló diagnózis az aktív ellátást végző szervezet szerint”
8. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontja a következő „X.” ponttal egészül ki:
„X. rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján”
9. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 27. pontja az „S.” pontot megelőzően a következő „G-I.” ponttal
egészül ki:
„G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapján
H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt
I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra”
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4. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2015. évre vonatkozó TVK
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2014. november és 2015. október közötti teljesítési
időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 78 270 495 337 pontszám.
Ebből:
1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
1.1.1. a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
valamint
1.1.2. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 100 000 000 pontszám;
1.2. a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a következők szerint:
Intézmény

Éves TVK többlet pontszám

4013 Autizmus Alapítvány, Budapest
4977 Nemzetközi Pető András Közalapítvány
5087 Dévény Anna Alapítvány

13 784 103
1 106 808
6 780 421

7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest

6 887 628

B944 Gézengúz Alapítvány, III. kerület

13 866 876

H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ

1 353 858

ÖSSZESEN

43 779 694

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2014. november és 2015. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK
mértéke: 2 092 775 súlyszám.
Ebből:
2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,
2.1.1. a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,
2.1.2. a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint
2.1.3. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete
mindösszesen: 34 000 súlyszám.
3. Az egyes ellátási formák 2015. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:
A

B

C

Hónap

Aktív fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

2.

2014. november

1/12

1/12

3.

2014. december

1/12

1/12

4.

2015. január

1/12

1/12

5.

2015. február

1/12

1/12

6.

2015. március

1/12

1/12

7.

2015. április

1/12

1/12

8.

2015. május

1/12

1/12

9.

2015. június

1/12

1/12

10.

2015. július

1/12

1/12

11.

2015. augusztus

1/12

1/12

12.

2015. szeptember

1/12

1/12

13.

2015. október

1/12

1/12

1.

”

„28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
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5. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

6

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2015. évre vonatkozó TVK mennyisége

A

B

C

D

E

F

Egynapos

Altatásban
végzett
fogászatra
szerződhető
keret

12 havi keret
OEP kód

Egészségügyi szolgáltató

Összesen

Aktív fekvő

1

súlyszám*
G
H
I
J
2015. április 30-ig felhasználható (6 havi) keret
Altatásban
végzett
fogászatra
Összesen
Aktív fekvő
Egynapos
szerződhető
keret

01_1052
01_2912
01_A316

Mohácsi Kórház
Pécsi Tudományegyetem
Siklósi Kórház Nonprofit Kft.

7 243,26
95 882,51
345,34

6 414,05
95 582,51
0,00

829,21
0,00
345,34

0,00
300,00
0,00

3 621,63
47 941,26
172,67

3 207,02
47 791,26
0,00

414,60
0,00
172,67

0,00
150,00
0,00

5
6
7
8
9

01_C353
01_N584
01_N591
02_1084
02_1122

URO-CLIN Kft.
Komlói Egészségcentrum
Szigetvári Kórház
Bajai Szent Rókus Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kórház

840,00
2 884,73
4 980,20
14 279,91
66 854,67

0,00
2 268,41
4 980,20
13 932,95
66 770,38

840,00
616,32
0,00
346,96
84,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

420,00
1 442,36
2 490,10
7 139,95
33 427,33

0,00
1 134,20
2 490,10
6 966,47
33 385,19

420,00
308,16
0,00
173,48
42,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
11
12
13
14

02_N590
03_1243
03_1248
03_1249
04_1301

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Orosházi Kórház
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

14 702,63
9 462,19
36 156,20
13 466,14
3 991,33

14 191,37
9 055,93
36 156,20
12 988,53
3 991,33

511,25
406,27
0,00
477,61
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 351,31
4 731,10
18 078,10
6 733,07
1 995,66

7 095,69
4 527,96
18 078,10
6 494,26
1 995,66

255,63
203,13
0,00
238,81
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15

04_1345

773,00

0,00

773,00

0,00

386,50

0,00

386,50

0,00

16
17
18
19

04_1349
04_1391
04_1400
04_1407

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
Sárospatak Városi Rendelőintézet
Szerencs ESZEI
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

76 516,88
767,00
485,00
7 796,13

75 655,46
0,00
0,00
7 673,20

861,42
767,00
485,00
122,92

0,00
0,00
0,00
0,00

38 258,44
383,50
242,50
3 898,06

37 827,73
0,00
0,00
3 836,60

430,71
383,50
242,50
61,46

0,00
0,00
0,00
0,00

20

04_M058

3 607,40

3 082,93

524,47

0,00

1 803,70

1 541,47

262,23

0,00

21
22
23
24
25

04_N587
04_N684
05_1454
05_1484
05_1487

27 779,21
7 979,08
9 065,71
3 561,12
12 333,46

27 779,21
7 979,08
8 161,39
3 561,12
12 333,46

0,00
0,00
904,33
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 889,60
3 989,54
4 532,86
1 780,56
6 166,73

13 889,60
3 989,54
4 080,69
1 780,56
6 166,73

0,00
0,00
452,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
CSMEK Hódmezővásárhely - Makó
Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
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2
3
4

7
05_2917

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

93 474,31

93 134,31

0,00

340,00

46 737,16

46 567,16

0,00

170,00

27
28
29
30
31

05_M226
06_1568
06_C975
06_H059
06_M934

Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
NAPFÉNY 2001 Nonprofit Kft.
Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Szent Pantaleon Kórház, Dunaújváros

343,74
50 345,08
668,60
1 008,00
18 001,00

0,00
48 797,07
0,00
0,00
17 901,79

343,74
1 548,00
668,60
1 008,00
99,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

171,87
25 172,54
334,30
504,00
9 000,50

0,00
24 398,54
0,00
0,00
8 950,89

171,87
774,00
334,30
504,00
49,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32
33
34
35

07_1601
07_1630
07_1640
07_1644

Csornai Margit Kórház
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár

253,00
376,21
50 823,02
5 308,36

0,00
0,00
50 823,02
5 308,36

253,00
376,21
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

126,50
188,11
25 411,51
2 654,18

0,00
0,00
25 411,51
2 654,18

126,50
188,11
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

36
37
38
39
40

07_1663
08_1683
08_2894
08_N600
09_2899

Soproni Gyógyközpont
Gróf Tisza István Kórház
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Mátrai Gyógyintézet

15 072,87
8 600,56
104 012,77
40 254,74
3 354,07

15 072,87
8 315,38
103 592,77
39 844,45
3 354,07

0,00
285,18
0,00
410,29
0,00

0,00
0,00
420,00
0,00
0,00

7 536,44
4 300,28
52 006,39
20 127,37
1 677,03

7 536,44
4 157,69
51 796,39
19 922,22
1 677,03

0,00
142,59
0,00
205,15
0,00

0,00
0,00
210,00
0,00
0,00

41
42
43
44
45

09_N581
09_N585
09_N682
10_1865
10_1871

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Bugát Pál Kórház
Vaszary Kolos Kórház
Selye János Kórház

7 371,59
27 539,50
7 455,20
12 843,46
1 434,00

7 017,69
27 539,50
7 051,49
12 843,46
1 273,03

353,91
0,00
403,71
0,00
160,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 685,80
13 769,75
3 727,60
6 421,73
717,00

3 508,84
13 769,75
3 525,75
6 421,73
636,51

176,95
0,00
201,85
0,00
80,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46
47
48
49
50

10_1876
10_K404
11_1903
11_1928
11_1945

Szent Borbála Kórház
Kastélypark Klinika Kft.
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Szent Lázár Megyei Kórház
Margit Kórház

27 747,45
2 301,17
9 506,44
18 633,00
378,34

27 746,63
1 920,00
9 024,94
18 633,00
0,00

0,82
381,17
481,50
0,00
378,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 873,73
1 150,59
4 753,22
9 316,50
189,17

13 873,32
960,00
4 512,47
9 316,50
0,00

0,41
190,59
240,75
0,00
189,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51
52
53
54
55

12_1980
12_2010
12_2049
12_2052
12_2057

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Szent Rókus Kórház, Budapest
Szentendre Egészségügyi Intézet
Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

342,97
25 708,74
2 176,10
435,00
498,00

0,00
25 386,84
0,00
0,00
0,00

342,97
321,90
2 176,10
435,00
498,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

171,49
12 854,37
1 088,05
217,50
249,00

0,00
12 693,42
0,00
0,00
0,00

171,49
160,95
1 088,05
217,50
249,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56
57
58
59

12_2073
12_2090
12_2095
12_2103

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Vecsési Egészségügyi Szolgálat
Jávorszky Ödön Városi Kórház, Vác
Dr. Romics László Egészségügyi Intézet, Érd

7 769,80
346,69
15 348,92
1 034,00

7 769,80
0,00
15 214,96
0,00

0,00
346,69
133,96
1 034,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 884,90
173,35
7 674,46
517,00

3 884,90
0,00
7 607,48
0,00

0,00
173,35
66,98
517,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Gálfi Béla Nonprofit Kft

757,90

757,90

0,00

0,00

378,95

378,95

0,00

0,00

12_C613
12_H199
12_N588
12_N593
13_2137

EUROP-MED KFT.
MEN FOR CARE KFT.
Misszió Egészségügyi Központ
Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

1 743,54
680,33
345,06
16 518,90
45 006,69

0,00
0,00
0,00
16 518,90
45 006,69

1 743,54
680,33
345,06
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

871,77
340,17
172,53
8 259,45
22 503,35

0,00
0,00
0,00
8 259,45
22 503,35

871,77
340,17
172,53
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66
67
68
69

13_2162
13_3205
13_H275
13_N683

Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs
Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum
Nagyatádi Kórház

10 669,30
500,00
5 350,78
4 228,63

10 347,20
0,00
5 350,78
4 069,84

322,10
500,00
0,00
158,79

0,00
0,00
0,00
0,00

5 334,65
250,00
2 675,39
2 114,32

5 173,60
0,00
2 675,39
2 034,92

161,05
250,00
0,00
79,39

0,00
0,00
0,00
0,00

70

14_2230

14 010,39

13 716,21

294,18

0,00

7 005,19

6 858,10

147,09

0,00

71

14_N599

85 841,82

85 562,94

278,88

0,00

42 920,91

42 781,47

139,44

0,00

72
73
74
75

15_2324
15_2378
15_8002
15_N586

Felső-Szabolcsi Kórház
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi G. KórházRendlőintézet, Szolnok
Kátai Gábor Kórház, Karcag
Szolnoki MÁV Kórház
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

36 527,32
8 117,65
3 632,90
2 161,00

36 527,32
8 117,65
3 632,90
2 126,10

0,00
0,00
0,00
34,90

0,00
0,00
0,00
0,00

18 263,66
4 058,83
1 816,45
1 080,50

18 263,66
4 058,83
1 816,45
1 063,05

0,00
0,00
0,00
17,45

0,00
0,00
0,00
0,00

76
77
78
79
80

15_N596
16_2392
16_2425
16_2436
16_N582

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Balassa János Kórház
Paksi Gyógyászati Központ
Dombóvári Szent Lukács Kórház

6 631,79
429,08
26 816,15
370,17
5 491,30

6 631,79
0,00
26 816,15
0,00
5 115,97

0,00
429,08
0,00
370,17
375,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 315,89
214,54
13 408,07
185,08
2 745,65

3 315,89
0,00
13 408,07
0,00
2 557,99

0,00
214,54
0,00
185,08
187,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81
82
83
84

17_2524
17_2531
17_N595
18_2535

303,00
456,65
46 777,98
9 628,68

0,00
0,00
46 627,88
8 977,36

303,00
456,65
150,10
651,32

0,00
0,00
0,00
0,00

151,50
228,33
23 388,99
4 814,34

0,00
0,00
23 313,94
4 488,68

151,50
228,33
75,05
325,66

0,00
0,00
0,00
0,00

85
86

18_2586
18_2601

Kemenesaljai Egyesített Kórház
Szent László Kórház, Sárvár
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Magyar Imre Kórház
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő
Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

5 745,41
2 773,25

5 314,36
2 773,25

431,04
0,00

0,00
0,00

2 872,70
1 386,63

2 657,18
1 386,63

215,52
0,00

0,00
0,00

87
88
89
90

18_2611
18_2893
18_C149
18_H505

Zirci Erzsébet Kórház
Balatonfüred Állami Szívkórház
Pannon Reprodukciós Intézet Kft.
Szent Donát Várpalota Kft.

343,63
4 157,70
982,63
578,58

0,00
4 157,70
982,63
0,00

343,63
0,00
0,00
578,58

0,00
0,00
0,00
0,00

171,82
2 078,85
491,31
289,29

0,00
2 078,85
491,31
0,00

171,82
0,00
0,00
289,29

0,00
0,00
0,00
0,00

91

18_N592

Deák Jenő Kórház

365,00

0,00

365,00

0,00

182,50

0,00

182,50

0,00
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12_2911

61
62
63
64
65

26326

60

9
18_N594

Csolnoky Ferenc Kórház

30 116,71

30 116,71

0,00

0,00

15 058,36

15 058,36

0,00

0,00

93
94
95
96
97

19_2703
19_2734
19_2747
19_N597
20_0765

Keszthelyi Kórház
Zala Megyei Kórház
Kanizsai Dorottya Kórház
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
HT Medical Center Kft.

5 144,23
37 138,49
14 948,73
876,64
679,04

4 569,16
37 138,49
14 266,37
876,64
0,00

575,07
0,00
682,37
0,00
679,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 572,12
18 569,25
7 474,37
438,32
339,52

2 284,58
18 569,25
7 133,18
438,32
0,00

287,54
0,00
341,18
0,00
339,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98
99
100

20_2872
20_2873
20_2877

6 494,13
27 608,91
17 227,69

6 306,13
27 608,91
16 977,69

0,00
0,00
0,00

188,00
0,00
250,00

3 247,07
13 804,46
8 613,84

3 153,07
13 804,46
8 488,84

0,00
0,00
0,00

94,00
0,00
125,00

101
102

20_2878
20_2879

45 966,96
26 802,65

45 078,87
26 802,65

888,09
0,00

0,00
0,00

22 983,48
13 401,32

22 539,43
13 401,32

444,05
0,00

0,00
0,00

103

20_2880

30 764,50

30 764,50

0,00

0,00

15 382,25

15 382,25

0,00

0,00

104
105
106
107
108

20_2886
20_2887
20_2889
20_2890
20_2891

Bethesda Gyermek Kórház
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet
Egyesített Szent István és Szent László KórházRendelőintézet
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és
Baleseti Központ
Nyírő Gyula Kórház - OPAI
Szent Imre Kórház
Károlyi Sándor Kórház
Uzsoki Utcai Kórház

45 186,20
6 840,48
26 348,66
6 151,10
40 440,71

45 186,20
6 485,96
26 348,66
6 151,10
40 440,71

0,00
354,51
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22 593,10
3 420,24
13 174,33
3 075,55
20 220,36

22 593,10
3 242,98
13 174,33
3 075,55
20 220,36

0,00
177,26
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

109
110
111
112
113

20_2896
20_2897
20_2903
20_2906
20_2907

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

26 722,90
14 476,00
12 630,56
51 999,00
4 781,70

26 722,90
14 476,00
12 630,56
51 999,00
4 781,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 361,45
7 238,00
6 315,28
25 999,50
2 390,85

13 361,45
7 238,00
6 315,28
25 999,50
2 390,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114
115
116
117
118

20_2910
20_2913
20_2915
20_4026
20_7610

1 823,27
1 683,63
122 699,86
851,90
407,74

1 823,27
1 683,63
121 524,14
851,90
0,00

0,00
0,00
673,72
0,00
407,74

0,00
0,00
502,00
0,00
0,00

911,64
841,81
61 349,93
425,95
203,87

911,64
841,81
60 762,07
425,95
0,00

0,00
0,00
336,86
0,00
203,87

0,00
0,00
251,00
0,00
0,00

119
120
121
122

20_7990
20_8714
20_A275
20_C030

Országos Sportegészségügyi Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Semmelweis Egyetem
MAZSIHISZ Szeretetkórház
Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki
Egészségéért
KAÁLI Intézet Kft.
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
Sterilitás Kft.

1 611,25
5 575,33
339,21
639,34

1 611,25
5 575,33
0,00
639,34

0,00
0,00
339,21
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

805,62
2 787,66
169,61
319,67

805,62
2 787,66
0,00
319,67

0,00
0,00
169,61
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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20_C247

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

571,70

571,70

0,00

0,00

285,85

285,85

0,00

0,00

124
125
126
127
128

20_C278
20_H025
20_H043
20_H915
20_K358

Kelen Kórház Kft.
Bp. XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Budai Egészségközpont Kft.
Ars Medica Lézerklinika Kft.

349,52
382,70
533,00
10 805,10
387,16

0,00
0,00
0,00
10 805,10
0,00

349,52
382,70
533,00
0,00
387,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

174,76
191,35
266,50
5 402,55
193,58

0,00
0,00
0,00
5 402,55
0,00

174,76
191,35
266,50
0,00
193,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

129
130
131

20_K403
20_K405
20_K409

64 883,82
347,93
343,20

64 883,82
0,00
0,00

0,00
347,93
343,20

0,00
0,00
0,00

32 441,91
173,97
171,60

32 441,91
0,00
0,00

0,00
173,97
171,60

0,00
0,00
0,00

132
133

20_K413
20_K558

343,72
580,41

0,00
0,00

343,72
580,41

0,00
0,00

171,86
290,20

0,00
0,00

171,86
290,20

0,00
0,00

342,56

0,00

342,56

0,00

171,28

0,00

171,28

0,00

13 958,70

13 958,70

0,00

0,00

6 979,35

6 979,35

0,00

0,00

134

20_K620

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
PREMED PHARMA Kft.
Istenhegyi Magánklinika Zrt.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Kft.
Bp. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kft.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft.

135

20_M915

Betegápoló Irgalmas Rend

136

20_N511

Szent Margit Kórház

11 990,60

11 990,60

0,00

0,00

5 995,30

5 995,30

0,00

0,00

2 051 260,67

2 010 902,36

38 358,31

2 000,00

1 025 630,33

1 005 451,18

19 179,15

1 000,00

26328
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* Tartalmazza a 27. § (7) bekezdése szerinti TVK-mentesítés miatti TVK-csökkentést.”
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1. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a „15M 735Z” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
(HBCs
„
15M 736Z

Feltétel)

Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős (III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás)
műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál
hosszabb gépi lélegeztetéssel és Surfactant
kezeléssel
”

2. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
(HBCs

Feltétel)

„
25P 9210
25P 9220
25P 923A
25M 9240
25M 9250
25P 936Z

25P 937Z

25P 938Z

25M 939Z

25M 940Z

Speciális, nagy intracranialis műtétek
polytraumatizált állapotban
Nagy műtétek polytraumatizált állapotban
Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban
Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó
végtag polytraumatizált állapota
Egyéb polytraumatizált állapot
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel, műtét <3
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel,
3<= műtét <=6
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel, műtét >6
Polytraumatizált állapot súlyos társult
betegséggel 1 hétnél hosszabb intenzív
ellátással
Polytraumatizált állapot súlyos társult
betegséggel 1 hétnél rövidebb intenzív
ellátással

III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott
ellátás

”
3. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat „15M 735Z” megjelölésű sorában az „Újszülött, születési súly 2499 g
felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel” szövegrész helyébe az
„Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel
vagy Surfactant kezeléssel” szöveg lép.

26330
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1. Az R. 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések” megjelölésű rész 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(Megjegyzések:)
„1. A 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisból származó víz esetében a jelen melléklet D) részében foglalt határértékek az
irányadók.
A permanganát-index (KOIps) határértéke felszíni vízből nyert ivóvízben (az egyéb vizekkel való keveredés előtt) 3,5 mg/l
és 5,0 mg/l közötti érték, azzal, hogy – e tartományon belül – a nyers vízben mért érték 65%-át nem haladja meg.”
2. Az R. 1. számú melléklet E) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek
Vízminőségi jellemzők
Üledék
Vas- és mangánbaktériumok
Kénbaktériumok
Szennyezettséget jelző baktériumok
Cianobaktériumok és algák
Gombák
Házas amőbák
Egyéb véglények
Fonálférgek
Egyéb férgek
Egyéb (gerinctelen) szervezetek

Parametrikus érték
0,1
2x104
2x104
0
5x103
0
5
0
5
0
0

Egység
ml/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l
szám/l

Megjegyzés
2.1.
2.2.
2.2., 2.3.
2.1.
2.4.
2.1.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

1. Vizsgálati követelmények
1.1. A mikroszkópos biológiai vizsgálatok kizárólag a fénymikroszkóppal azonosítható szervezetekre és a mikroszkópos
kép alapján felismerhető egyéb képletekre vonatkoznak. A tárgykörbe tartozó vizsgálatok alapkövetelménye az áteső
fényben történő vizsgálat, a pontosabb meghatározáshoz viszont célszerű egyéb fénymikroszkóphoz kapcsolható
képalkotó technikák alkalmazása (például sötétlátóteres, fáziskontraszt, differenciál interferenciakontraszt feltétek)
1.2. A vízmintában azonosított szervezeteket olyan taxonómiai rangban kell megadni, amelyben az adott szervezet a
mikroszkópos kép alapján kellő bizonyossággal meghatározható.
1.3. A mikroszkópos biológiai határértékek túllépése esetén a kifogásoltságot okozó szervezetek előfordulásának okát
minden esetben ki kell deríteni és számuk határértéknek megfelelő csökkentése érdekében be kell avatkozni.
2. Megjegyzések:
2.1. Legalább 1 liter vízmintából 0,45 μm-es membránszűrőn kiszűrt, lemosott, majd centrifugálva tömörített anyagként
mérve.
Ez az üledék sem tartalmazhat
a) háztartási, ipari vagy mezőgazdasági eredetű anyagokat;
b) natív készítményben meghatározható, szennyezettséget jelző baktériumokat (pl. Spirillum, Spirochaeta, Sarcina,
Zoogloea, Beggiatoa), baktériumtelepeket, gombákat (pl. Fusarium, Leptomitus, Candida, kivéve: Alternaria,
Cladosporium fajokat, melyek előfordulását kizárólag az üledék minőségénél kell jelezni és a szennyezés okát ki kell
deríteni). Az üledék mennyisége a vezetékhálózatban nem emelkedhet lényegesen a betáplált vízben mért értékhez
képest. A betáplált vízben levő szervezetektől eltérő élőlények a vízfogyasztás helyén nem válhatnak jellemzővé.
2.2. Azokat a baktériumtelepeket (telepes, csomós elrendezésű formák), melyek fonalai, képletei egyértelműen nem
számolhatóak, a mennyiségi meghatározásánál telepenként 100-nak kell számolni. A pontosan azonosítható és
egymástól egyértelműen elkülöníthető fonalakat, képleteket egyenként kell számolni.
2.3. Kivéve a Beggiatoa fajokat és a vélhetően külső forrásból bekerülő, szennyezettséget jelző kénbaktérium
szervezeteket, melyek a Szennyezettséget jelző baktériumok vízminőségi jellemzőihez sorolandóak.
2.4. A megadott határértéken túl parti szűrésű vízbázis esetén 500 szám/l, felszín alatti vízbázis esetén 100 szám/l
mennyiség felett előfordulásuk okát ki kell deríteni és soron kívül be kell avatkozni számuk csökkentése érdekében. A
mikroszkópos kép alapján azonosított, szakirodalmi hivatkozások alapján potenciálisan toxintermelő, valamint íz- és
szagrontó algák előfordulása esetén ugyancsak soron kívüli üzemeltetői beavatkozás szükséges.
2.5. A csoportba kizárólag a házas amőbák (Testacea) képviselői tartoznak. Előfordulásuk okát minden esetben ki kell
deríteni, és számuk csökkentése érdekében az üzemeltetőnek be kell avatkoznia.
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2.6. Szennyezettséget jelző indikátor szervezetek: állati életmódú ostorosok (Flagellata), csillós egysejtűek (Ciliata),
gyökérlábúak (Rhizopoda) a házas amőbák (Testacea) kivételével, melyek előfordulását a házas amőbák vízminőségi
jellemzőhöz kell sorolni.
2.7. A csoportba kizárólag a szabadon élő és nem parazita életmódú, mikroszkópikus méretű szabadonélő fonálférgek
(Nematoda libera) kifejlett egyedei tartoznak. Előfordulásuk okát minden esetben ki kell deríteni, és számuk csökkentése
érdekében az üzemeltetőnek be kell avatkoznia. Mivel a petéik egyértelműen nem különíthetőek el más férgek petéitől,
azokat az Egyéb férgek vízminőségi kategóriába kell sorolni.
2.8. A vízminőségi kategóriába a csillóshasúak (Gastrotricha), kerekesférgek (Rotatoria), húrfégek (Nematomorpha) és
gyűrűsférgek (Annelida) törzsének képviselői (beleértve a különböző fejlődési alakokat, szaporodási formákat) tartoznak.
2.9. A vízminőségi kategóriába a Medveállatkák (Tardigrada), Ízeltlábúak (Arthropoda) törzsének képviselői és minden
egyéb, előző vízminőségi jellemzőkhöz nem besorolható többsejtű szervezetek tartoznak.”
3. Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet F) része.

26332
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1. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő cím lép:
„1. Az üzemeltető által végzett vagy végeztetett vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma (a vizsgálati mintaszámot a
kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell kerekíteni, mind az önellenőrző, mind a hatósági
vizsgálatok esetében)”
2. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázat „100-1000” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
[Naponta termelt (szolgáltatott) ivóvíz
mennyisége egy körzeten belül
(1. és 2. megjegyzés) m3
„
100-1000

Ellenőrző vizsgálatra évente vett minták
száma
(3., 4. és 5. megjegyzés)
4 minta

Részletes vizsgálatra évente vett
minták száma
(3. és 5. megjegyzés)]
1 minta
”

3. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázatot követő „Megjegyzések:” rész a következő 7. ponttal
egészül ki:
„7. A vizsgálati mintaszámot a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell kerekíteni, mind az
önellenőrző, mind a hatósági vizsgálatok esetében.”
4. Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet B) részében az „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője
(élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti pontokon az
illetékes népegészségügyi szervvel; a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az illetékes népegészségügyi szervvel és
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetve jelöli ki.” szövegrész.
5. Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet B) rész 2. pontja.

26333
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A Vr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
(Várólista
azonosító

Várólista megnevezés

Beavatkozás
OENO kódja

Beavatkozás megnevezés)

„
026
026

Jelentős kiterjesztett gerincműtétek
Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

5812J
5812K

Kiterjesztett gerincműtét
Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét
”

26334
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A Kutatás R. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopának címében az „Engedélyező” szövegrész helyébe a „Szakértő”
szöveg lép.

26335

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

11. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

17

A Kábítószer Vhr. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” cím „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)”
alcímében foglalt táblázat a következő 57-98. sorral egészül ki:
(Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran
használt más írásmód/
„
57.

Kémiai név)

1- naphyrone (1-nafiron)

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

58.

2-aminoindane (2aminoindán)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

59.

2-(diphenylmethyl)piperidine

79.

2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)
2-naphyrone (2-nafiron)
3-MeO-PCE
4-MeO-PCP
5-IAI
5-MeO-AMT
α- Pyrrolidinovalerophenone,
α-PVP
AM-2201
AMT (alfa-metiltriptamin)
Camfetamine (kamfetamin)
CP 47,497 C8-homológ
CRA 13
D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)
DBZP
Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM)
Dimethocaine (dimetokain)
DMAA
Etaqualone (etakvalon)
Ethylphenidate (etilfenidát)
GBL, gamma- butyrolactone
(gamma-butirolakton)
HU-210

80.

Ibogain

81.
82.

MDAI
Methoxetamine
(metoxetamin)
MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
ODT, O-desmethyltramadol (Odezmetiltramadol)
para-methyl-4methylaminorex (para-metil-4metilaminorex) / 4,4’-DMAR
Pentedron,
β-ethyl-methcathinone
(β-etil-metkatinon)
MBZP
pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
pFPP
Phenazepam (fenazepam)

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

83.
84.
85.

86.

87.
88.
89.
90.

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine
1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine
N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone
diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
1,4-dibenzylpiperazine
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine
3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate
4-methylhexan-2-amine
3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
dihydrofuran-2(3H)-one
9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10atetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole
6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine
2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone
N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve 4methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek
2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone

1-benzyl-4-methylpiperazine
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
1-(4-fluorophenyl)piperazine
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

18
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Salvinorin A (Szalvinorin A)

92.
93.
94.
95.
96.

TFMPP
β- Me-PEA
3-MeO-PCP
Homoamphetamine
AH-7921

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3 furanyl)dodecahydro-6a,10bdimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-phenylpropan-1-amine
1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
3-amino-1-phenyl-butane
3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid

97.

25I-NBOMe

4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin

98.

AB-CHMINACA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3carboxamide
”

26337
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A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 252. sorral egészül ki:
(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

252.

Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Kisújszállás

„
”

26338
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A Kgyr. 2. melléklete a „II. Nem befogadott ellátás esetén az ellátástól várható eredmény:” megjelölésű sorát
megelőzően a következő sorral egészül ki:
„
A beteg kezelőorvosa szerint a külföldi gyógykezelés sürgős: igen
nem.
Egyéb releváns, egyedi körülmények leírása: ……………………………………..
”
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A Kormány 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és u) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1)
44/D. § (1) bekezdésében az „Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez” szövegrész helyébe az „A Hivatalhoz” szöveg lép.
2. §		
Az R1 a következő 50/E. §-sal egészül ki:
„50/E. § 2015. január-április hónapokra a kincstár a 2014. évre e rendelet alapján megállapított köznevelési célú
támogatásokat megállapító határozat alapján, külön kérelem benyújtása nélkül – a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján megszűnt jogcímek és a 2014. december 31-éig megszűnt intézmények,
feladatellátási helyek kivételével – a 2014. december hónapra folyósított támogatásnak megfelelő összegű
támogatási előleget folyósít a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a bevett egyház számára.”

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A Hivatal vezeti az Nkt. 61. § (4a) bekezdésében meghatározott szaktanácsadói névjegyzéket.”
4. §		
Az R2 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)
„e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során
használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során
használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá.”
5. §

(1) Az R2 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:)
„a) az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,”
(2) Az R2 9. § a következő e) ponttal egészül ki:
(A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:)
„e) szervezi a pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Nkt. 64. § (6) bekezdése szerint.”

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3)
9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet
a pedagógusértékelési eszközök módosítására.”
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7. §		
Az R3 10. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való
jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.
(6) A beérkezett jelentkezéseket az OH ellenőrzi, és az adott év május 31-éig jóváhagyja az általa működtetett
informatikai támogató rendszerben.
(7) A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év június 20-áig dönt a tárgyévet
követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb
minden év június 30-áig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és
az intézményvezetőt.”
8. §

(1) Az R3 11. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az OH az általa működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítő bizottság
elnökét és 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti köznevelési szakértő (a továbbiakban: szakértő) tagját.
Az OH megkeresi a minősítő bizottság 7. § a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja és c) pontja szerinti tagjainak
delegálása érdekében a 7. § (4) bekezdés szerint kijelölt felsőoktatási intézményt és a Magyar Tudományos
Akadémia elnökét.
(2) Az OH minden év július 31-éig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti
az (1) bekezdés szerint kijelölt szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit.”
(2) Az R3 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az OH az adott év november 30-áig meghatározza a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédésének időpontját, a minősítő bizottság elnökét és tagjait,
majd erről az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az érintett pedagógust, a minősítő
bizottság elnökét és tagjait, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét.”
(3) Az R3 11. § (10)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vett pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül
értékelő lapot tölthet ki a minősítő bizottság elnökéről és a szakértőkről az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelő lapot elérhetővé teszi
a pedagógus, a szakértő, a minősítő bizottság elnöke és a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője számára.
(11) A minősítő bizottság a minősítő vizsga, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjától számított
tizenöt napon belül döntést hoz. Az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését
a döntést követő öt napon belül, decemberi vizsga vagy portfólióvédés esetében legkésőbb a minősítő vizsga,
a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minősítő bizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelés részletes
eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését elérhetővé teszi a pedagógus és a pedagógust foglalkoztató
intézmény vezetője számára.”

9. §		
Az R3 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (1) 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott vetítési alap
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott vetítési alap
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.”
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10. §		
Az R3
a)
7. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 7. § (4) bekezdésében, 11. § (5) és
(6) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrész
helyébe az „az OH”,
b)
11. § (5) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „az OH-t”,
c)
11. § (8a) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az OH” szöveg, az „a kormányhivatalt”
szövegrészek helyébe az „az OH-t”,
d)
11. § (8a) és (12) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az OH”,
e)
12. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe az „OH”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 366/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés
4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. ellenőrzési nyomvonal: a támogatástervezési, pénzügyi irányítási és kontrollrendszer leírása szövegesen,
táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs
szinteket, kapcsolatokat, az irányítási és kontrollfolyamatokat, valamint az ezen kontrollokat alátámasztó
dokumentumokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését a támogatások felhasználása
során,”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás jogosultja a projekt megvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési
igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halasztott önerő). A megítélt
támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően a felmerült költségeket az önerő arányos teljesítésével, továbbá
a támogatás teljes összegének kifizetését követően önerőből kell rendezni és arról a kifizetési igénylésben
elszámolni.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a jogszabályban előírt kifizetési határidőt
felfüggeszti.”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási
jogviszony időtartama alatt elektronikus úton
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a) – közreműködő szervezet kijelölése esetén – a közreműködő szervezet döntése ellen, a kifizető ügynökség
döntése ellen és az irányító hatóság döntése ellen az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek
címzett,
b) a helyi akciócsoport döntése ellen TOP esetén a közreműködő szervezetnek, Vidékfejlesztési Program esetén
a kifizető ügynökségnek címzett
kifogást nyújthat be, ha a projekt kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat
kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás
jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik.”
5. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 189. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az audit hatóság évente elvégzi az operatív programok esetén az igazoló hatóság által az előző számviteli évben
az Európai Bizottság felé bejelentett költségek mintavételes ellenőrzését.”
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 197. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elektronikus alkalmazásban használt elektronikus aláírások a belső piacon történő elektronikus
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
hiteles aláírásnak minősülnek, kiváltják az ahhoz fűződő joghatásokat és bírósági eljárásokban bizonyítékként
elfogadhatók.”
7. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet végrehajtás-tervezés alcímét a 2015. évi éves fejlesztési keretre vonatkozóan a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„b) a 42. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat úgy kell elvégezni, hogy az éves fejlesztési keretet az NFK 2015. január
31-ig elfogadhassa.”
8. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/A. §-sal egészül ki:
„201/A. § Ha a 2014–2020 programozási időszakhoz kapcsolódó közbeszerzés tekintetében a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 39/B–40/A. §-a vagy 44. §-a alkalmazásának lett volna helye, de az eljárás megindítására vagy
a szerződés módosítására a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően úgy került sor, hogy a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 39/B–40/A. §-a vagy 44. §-a rendelkezéseit nem alkalmazták, a támogatást igénylő, illetve
a kedvezményezett a 109. § (1) bekezdése szerint utólagos ellenőrzésre köteles benyújtani az eljárás, illetve
módosítás dokumentumait. Ebben az esetben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásba megfigyelőt nem jelöl, és nem kerül sor a 106. § szerinti ellenőrzésre.”
9. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
56. § (8) bekezdés d) pontjában és 56. § (9) bekezdés c) pontjában a „támogatási kérelem” szövegrész helyébe
a „projektdokumentáció” szöveg,
b)
60. § (4) bekezdésében az „az nem” szövegrész helyébe az „a támogatási kérelme nem” szöveg,
c)
119. § (1) bekezdésében a „szerződés elszámolható” szövegrész helyébe a „szerződés – tartalékkeret nélküli –
elszámolható” szöveg,
d)
154. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kifogást elbíráló szervezet” szövegrész helyébe a „kifogás
153. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felterjesztéséig az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet,
a felterjesztést követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy helyi akciócsoport
döntése ellen benyújtott kifogás esetén a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség” szöveg,
e)
187. § (1) bekezdésében az „együtt – az államháztartásért felelős miniszter és az audit hatóság részére”
szövegrész helyébe az „együtt – az államháztartásért felelős miniszter részére” szöveg,
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f)

201. § (1) bekezdésében a „Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet] szöveg

lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
25.4. pontjában az „értékelő), , illetve” szövegrész helyébe az „értékelő), illetve” szöveg,
b)
31.1. b) pontjában az „értékelése” szövegrész helyébe az „értékelési” szöveg,
c)
112.1. pontjában a „vonatkozó” szövegrész helyébe a „vonatkozó, 133. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
d)
112.2. pontjában az „az előlegfizetésre vonatkozó 15 napos” szövegrész helyébe az „a 118. § (5) bekezdése
szerinti” szöveg,
e)
138.2. c) pontjában az „igazolására” szövegrész helyébe az „igazolására a 128. § (3)–(5) bekezdésének
figyelembevételével” szöveg,
f)
138.3. pontjában az „itt” szövegrész helyébe az „ennek keretében” szöveg,
g)
147.2. pontjában az „1473.1. pont” szövegrész helyébe a „147.1. pont” szöveg,
h)
201.2. e) pontjában az „a jogosult cégszerű aláírásával ellátott papír alapú dokumentumon” szövegrész
helyébe az „elektronikus úton” szöveg,
i)
203.1. pontjában az „– a hatáskörrel rendelkező szervnél vagy szervezeti egységnél – kizárólag írásban teheti
meg” szövegrész helyébe az „elektronikus úton kell benyújtania” szöveg,
j)
206.2. pontjában az „önrevízió” szövegrész helyébe az „önrevízió és a felterjesztésig történő eljárás
megszüntetése” szöveg,
k)
229.1. c) pont ca) alpontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy a kedvezményezett” szöveg
lép.
11. §

(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
118. § (2) bekezdésében a „maximális összegét a támogatási szerződésben rögzíteni kell, de” szövegrész,
b)
129. § (2) bekezdésében az „a támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.5. pontja, 201.2. f ) pontja, 201.2. g) pontja,
204.2. pontja és 204.3. pontja.
(4) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
8.3. pontjában a „– vagy amennyiben a felhívás erre lehetőséget ad, személyesen –” szövegrész,
b)
9.1. pontját megelőző címben, 9.1. pont nyitó szövegrészében, 9.1. a) pontjában és 9.7. pontjában a „vagy
személyesen” szövegrész,
c)
9.2. pontjában a „postai úton” szövegrész,
d)
26.5. pontjában az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében a „beépített és beépítetlen föld vásárlása a projekt
összes elszámolható költségének 10%-át meghaladó mértékben. Parlagon heverő földek, továbbá épületet
tartalmazó, korábban ipari hasznosítású területek esetén 15% a korlát, továbbá környezetmegőrzést szolgáló
projekteknél ez a korlát kivételes és indokolt esetben magasabb is lehet.” szövegrész.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése és 122/B. §-a.
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1. melléklet a 366/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 103.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„103.2. A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a 117. § (5) bekezdésében előírt kifizetési
határidőt felfüggeszti.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 176.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 176.5. ponttal egészül ki:
„176.4. A pénzügyi zárás során a négy szem elvét megfelelően alkalmazni kell.
176.5. A pénzügyi zárás folyamata jóváhagyással zárul.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 201.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 201.4. ponttal egészül ki:
„201.3. A tájékoztatás történhet a 152. § (1) bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés
szövegében a következő szöveg szerepeltetésével:
„E döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül indokolt, a megsértett jogszabályban,
felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be
a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül, ha az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba vagy támogatási
szerződésbe ütköző.
A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.
A közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség és az irányító hatóság döntése ellen az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszternek, a helyi akciócsoport döntése ellen TOP esetén a közreműködő szervezetnek,
Vidékfejlesztési Program esetén a kifizető ügynökségnek címzett kifogás nyújtható be.”
201.4. Ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel vagy feltételekkel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén
a kifogással támadott költségcsökkentéssel vagy feltételekkel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 204.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„204.1. Az elektronikus úton benyújtott kifogást a monitoring és információs rendszer iktatja.”

A Kormány 367/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés
a), b) és e) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„34. új pszichoaktív anyag: az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
miniszteri rendeletben szereplő anyag vagy vegyületcsoport;”
2. §		
Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyaggá
minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti új pszichoaktív anyagokat
– a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve kell
elhelyezni.”
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3. §

(1) Az R. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak,
kezdeményezi az egészségügyért felelős miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag listára vételét az új
pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletbe.”
(2) Az R. 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben valamely, az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
miniszteri rendeletben szereplő vegyületcsoporthoz tartozó anyag a GyT. Mellékletébe vagy az 1. melléklet más
jegyzékére felvételre kerül, az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
miniszteri rendeletben a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként kerül feltüntetésre.”
(3) Az R. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az új pszichoaktív
anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben szereplő vegyületcsoportok
vonatkozásában. A vegyületcsoport mindaddig az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy
vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben marad, amíg van olyan, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag,
amely esetében fennállnak a (4) bekezdésben foglalt feltételek, vagy nem szerepel valamennyi anyag valamely más
jegyzéken.”

4. §		
Az R.
a)
3. § (6) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés f ) pontjában, 6. §
(5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés e) pontjában és záró szövegrészében, 17. § (1) és (2) bekezdésében,
18. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet és az új
pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet” szöveg,
b)
26. § (1) bekezdésében az „1. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. mellékletben és az új pszichoaktív
anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
c)
27. § (6) bekezdésében az „1. melléklet C) jegyzékére történő felvételét” szövegrész helyébe az „új
pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletben történő
kihirdetését” szöveg,
d)
27. § (7) bekezdés c) pontjában az „1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését” szövegrész helyébe az „új
pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendeletből történő
törlését” szöveg,
e)
1. melléklet D) részének címében az „A C) JEGYZÉKRŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” szövegrész
helyébe az „AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGGÁ MINŐSÍTETT ANYAGOKRÓL VAGY VEGYÜLETCSOPORTOKRÓL
SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az új pszichoaktív anyagok C) jegyzékéről törölt” szövegrész,
b)
1. melléklet C) része.
6. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
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A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő
átvételével kapcsolatos módosításáról
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10. és 13. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,
a 10. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10., 12. és 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésében
a „ , továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget” szövegrész.

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a)
10. alcímének címében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet”
szöveg,
b)
13. §-ában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg,
c)
13. § a), b), c) és d) pontjában, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében,
17. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában, 17. § (5) bekezdés a) pontjában, 18. § (1), (2) és
(3) bekezdésében, 20. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 11. alcím címében, 21. § (1) és (3) bekezdésében,
valamint 34. § (6) bekezdésében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezet” szöveg,
d)
16. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint 30. § (3) bekezdésében az „OHÜ” szövegrészek helyébe az „állami
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg,
e)
16. § (1) bekezdésében az „OHÜ-vel” szövegrészek helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezettel” szöveg,
f)
18. § (2) bekezdésében az „OHÜ-t” szövegrész helyébe „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet”
szöveg
lép.

3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„12. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedélyben engedélyezi.”
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély)
jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben
meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő
változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság
az engedélyt 30 napon belül módosítja.”
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási” szövegrész helyébe
a „minősítési” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a.

4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
6. § (3) bekezdés b) pontjában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (a továbbiakban: OHÜ)”
szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdés b) pontjában az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezetre” szöveg
lép.

5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítését – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –]
„c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre”
(átruházhatja.)
(2) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában és 13. § (9) bekezdésében, valamint 3. melléklet
4. pontjában az „OHÜ-n” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveg lép.

6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a Tv. alapján
kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:
a) a minősítési engedélykérelem benyújtásának tényét,
b) a minősítési engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, KÜJ, KTJ, az engedély
időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a hulladék fajtája, jellege, mennyisége),
c) a környezetvédelmi hatóság általi minősítését,
d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.”
(2) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)
a katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja
a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező
közszolgáltatókról,

26348

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

b) a hulladékgazdálkodási engedély és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó
szolgáltatókról,
c) azokról a településekről, amelyekre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyezési kérelem nem lett
előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,
d) a minősítéssel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és
e) a minősítés iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.”
(3) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)
a katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja
a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltatókról,
b) a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltatókról,
c) azokról a településekről, amelyekre minősítés iránti kérelem nem lett előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,
d) a minősítési engedéllyel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és
e) a minősítési engedély iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.”
(4) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe
az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.
(5) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés f ) pontjában az „OHÜ-vel” szövegrész helyébe az „OKTF-fel”
szöveg lép.

7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész
helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatósága (a továbbiakban: OKTF NHI)” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdésben az „OHÜ” szövegrészek helyébe az „OKTF NHI” szöveg,
c)
1. § (4) bekezdésében, 2. §-ában és 1. mellékletében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „OKTF NHI” szöveg
lép.

8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
a)
3. § d) pontjában az „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész
helyébe az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „az OHÜ” szövegrész helyébe
az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg
lép.

9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OKTF foglalkoztatottjai felett – a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével –
a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel.”
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(2) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF e §-ban foglaltak szerint – a környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatok ellátása érdekében –
elkülönült szervezeti egysége.
(2) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét a környezetvédelemért felelős miniszter nevezi ki és
menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF elkülönült szervezeti egységeként, jogszabályban
meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét
e hatáskörében a főigazgató nem utasíthatja. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait
a jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatásköre tekintetében kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatóság vezetője utasíthatja.
(4) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
vezetőjének javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel.
(5) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság illetékessége az ország egész területére kiterjed.”
(3) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti környezetvédelmi
hatóságként az OKTF jár el.”
(4) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 26. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat
– a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságon, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten
keresztül – az OKTF látja el.”
(5) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § A Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az OKTF jár el.”

10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló
533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Hatályát veszti az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal” szövegrész.

11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet]
a)
7. § (7) bekezdésében az „OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnak (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezetnek”,
b)
9. § (3) bekezdés b) pontjában az „OHÜ-n” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő
szervezeten”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az „ , és azokat 30 napon belül
elektronikus úton megküldi az OHÜ-nek” szövegrész.

12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet] 15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdését, valamint 15. § (2) bekezdését és
15. § (3) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.
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(2) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
15. § (1) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés f ) pontját megállapító
rendelkezése,
b)
15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése
az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép hatályba.
(3) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletét megállapító
rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép
hatályba.
(4) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletét megállapító
rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép
hatályba.
(5) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
19. § (2) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. alcím címét megállapító rendelkezése,
b)
19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (1) és (2) bekezdését megállapító
rendelkezése
az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba.
(6) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)
19. § (3) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése,
b)
19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése,
c)
14. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. mellékletét megállapító rendelkezése
az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép hatályba.
(7) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. mellékletét megállapító
rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép
hatályba.
(8) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. mellékletét megállapító
rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép
hatályba.

13. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. §, a 4–5. §, a 6. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 7–11. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § és a 6. § (1) és (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a hulladékká vált gépjárművekről
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
a gépjárművekre – ideértve azok alkatrészeit és anyagait, függetlenül attól, hogy utóbbiakat a gépjárművek
karbantartása, javítása során építették-e be a gépjárműbe, és azok az eredeti vagy más gyártótól
származnak-e –, valamint
b)
a hulladékká vált gépjárművekre
terjed ki.
(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a gépjárműadóról szóló törvényben, valamint a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott,
a)
a környezet veszélyeztetése nélkül tartott muzeális jellegű gépjárművekre, valamint
b)
a háromkerekű gépjárművekre, ide nem értve a hulladékká vált háromkerekű gépjárműveket.
(3) E rendelet 5. §-át a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
különleges rendeltetésű járművekre nem kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
aprítógép: olyan berendezés, amely a hulladékká vált gépjárművet a hasznosítható összetevők visszanyerése
céljából kisméretű darabokra aprítja, darabolja, zúzza;
2.
átvétel: az a tevékenység, amelynek során a gyártó, a forgalmazó vagy a bontó a gépjárművet vagy
a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonosától vagy üzemeltetőjétől kezelés céljából átveszi;
3.
bontás: a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet
szerinti képesítéssel és jogosultsággal végezhető hulladékkezelési tevékenység, amely magában foglalja
a hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését – ideértve a hulladéknak minősülő bontott
gépjárműalkatrész újrahasználatra előkészítését is –, valamint a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel
történő aprítását, darabolását, zúzását;
4.
bontó: a hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését és bontását végző olyan hulladékkezelő, aki vagy amely
a szárazra fektetéshez és a bontáshoz szükséges műszaki feltétellel és engedélyekkel rendelkezik;
5.
érintett gazdasági szereplő: a gépjármű és alkatrészeinek gyártója, forgalmazója, a gépjármű-biztosító
szervezet, a hulladékká vált gépjármű átvételét, gyűjtését végző gazdálkodó szervezet, valamint
az a gépjármű-hulladékkezelő, amely a hulladékká vált gépjármű bontását, továbbá a bontás során kinyert
hulladék további kezelését végzi;
6.
gépjármű: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1 és N1
járműkategória, továbbá – a motoros tricikli kivételével – a háromkerekű gépjármű;
7.
szárazra fektetés: olyan, a bontást megelőző előkezelési tevékenység, amelynek során a hulladékká vált
gépjárműből a veszélyes hulladékot tartalmazó összetevőket, elemeket, alkatrészeket eltávolítják;
8.
visszanyerés: a hulladékká vált gépjármű, a hulladékká vált gépjárműalkatrész anyagának a termelési
folyamatban való ismételt felhasználása annak eredeti céljára vagy egyéb célra, kivéve az energetikai
hasznosítást.
(2) Az átvételi hely fogalmára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott átvételi hely fogalmát kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy az átvételi helyen a forgalomból kivonni szándékozott, de bontási engedéllyel (a továbbiakban: bontási
átvételi igazolás) nem rendelkező gépjárművet is át kell venni.
(3) E rendelet alkalmazásában a gépjármű – ideértve a használt gépjárműveket is – importálását végző gazdálkodó
szervezet esetében a gyártóra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
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3. Az érintett gazdasági szereplők és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok
3. §

(1) A gyártó a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben és a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottaknak
megfelelően – az anyag- és alkatrész-beszállítóival együttműködve – a leghatékonyabb megoldással biztosítja, hogy
a veszélyes összetevőkre és az alkatrészek jelölésére, valamint a bontásra vonatkozó információ az érintett gazdasági
szereplők és a fogyasztók számára elérhető és megismerhető legyen.
(2) A gyártó
a)
a gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik azonosításához szükséges adatokról;
b)
a gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik újrahasználhatóságáról;
c)
a hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik hasznosíthatóságáról;
d)
a hulladékká vált gépjárművek kezeléséről – különös tekintettel a gépjárművekből származó folyadékok
eltávolítására és a bontásra –;
e)
a hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik újrahasználatának előkészítéséhez,
valamint hasznosításához alkalmazott művelet és technológia leghatékonyabb megoldással történő
fejlesztéséről; valamint
f)
az ártalmatlanítandó hulladékmennyiség csökkentése, továbbá a hasznosítás – különösen az anyagában
történő hasznosítás – és a hasznosítási arányok növelése terén elért eredményekről
az érintett gazdasági szereplőket és a fogyasztókat tájékoztatja, a tájékoztatást elérhetővé teszi, és azt az új
gépjárművek forgalmazásának esetében a termékismertetőben szerepelteti.
(3) A gyártó és a forgalmazó az új vagy a használt gépjármű értékesítésekor a fogyasztót tájékoztatja arról, hogy
a gépjármű hulladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel végzik annak átvételét, a bontási átvételi igazolás
kiállítását és a hulladékká vált gépjármű bontását. Az erre vonatkozó információt minden gépjármű-tulajdonos és
lehetséges fogyasztó számára nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

4. A gyártó kötelezettségei
4. §

(1) A gyártó a forgalomból kivonni szándékozott gépjárművet a tulajdonostól vagy az üzemeltetőtől (a továbbiakban
együtt: tulajdonos) átveszi (átvételi kötelezettség), és gondoskodik annak – a gépjárműfenntartó tevékenység
személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti – bontóhoz történő eljuttatásáról, a bontási átvételi
igazolás kiállítását követően a hulladékká vált gépjármű kezeléséről, valamint az e rendelet szerinti hasznosítási
arányok teljesítéséről (kezelési kötelezettség).
(2) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával
átvevő- és kezelőhálózatot alakít ki és működtet.
(3) Az átvevő- és kezelőhálózatot úgy kell kialakítani és a gépjármű átvételét biztosítani, hogy közúton haladva
50 kilométeren belül legalább 1 olyan hely – átvételi hely vagy hulladékkezelő létesítmény – legyen kialakítva, ahol
a tulajdonos a gépjárművet a gyártónak vagy a forgalmazónak kezelés céljából átadhassa.
(4) A gyártó az átvevő- és kezelőhálózatot úgy működteti, hogy az (1) bekezdés szerinti átvételi és kezelési
kötelezettségét
a)
saját maga, vagy
b)
szerződés alapján
ba)
a bontónál a forgalmazón keresztül, vagy
bb)
a bontónál közvetlenül
teljesíti.
(5) A (4) bekezdés a) pont szerinti esetben a gyártónak rendelkeznie kell a közlekedési hatóság által kiadott, a bontási
tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel.
(6) A gyártó
a)
a saját maga által, valamint
b)
a (2) bekezdés szerinti átvevő- és kezelőhálózaton keresztül
átvett és kezelt hulladékra vonatkozó éves adatokról a telephelyén nyilvántartást vezet (nyilvántartási
kötelezettség).
(7) A gyártó az e rendeletben foglaltak szerint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: OKTF) részére adatot szolgáltat (adatszolgáltatási kötelezettség).
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5. §		
A gyártónak – az érintett gazdasági szereplőkkel együttműködve – a hulladékká vált gépjármű kezelését úgy kell
végeznie, hogy az újrahasználatra előkészítés, valamint a hasznosítás mértéke
a)
az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjárművek esetén az összes hulladékká vált gépjármű – az átlagos
gépjárműtömeget alapul véve – újrahasználatra előkészítésének és hasznosításának együttes aránya
legalább az évi 75 tömegszázalékot, az újrahasználatra előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes
aránya legalább az évi 70 tömegszázalékot;
b)
a 2006. január 1. napját követően az összes hulladékká vált gépjármű – az átlagos gépjárműtömeget
alapul véve – újrahasználatra előkészítésének és hasznosításának együttes aránya legalább az évi
85 tömegszázalékot, az újrahasználatra előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább
az évi 80 tömegszázalékot;
c)
2015. január 1. napját követően az összes hulladékká vált gépjármű – az átlagos gépjárműtömeget
alapul véve – újrahasználatra előkészítésének és hasznosításának együttes aránya legalább az évi
95 tömegszázalékot, az újrahasználatra előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább
az évi 85 tömegszázalékot
elérje.
6. §

(1) Ha a gépjármű tulajdonosa a gépjárművet a gyártónak adja át kezelésre, és a gyártó a 4. § (4) bekezdés a) pontja
szerint az átvételi és kezelési kötelezettségét önállóan teljesíti, a gyártó a gépjárművet a tulajdonostól átvételi
helyen átveszi.
(2) A gyártó a gépjármű átvételét a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolás átadásával igazolja.
(3) Az átvételért és az átvételt igazoló bontási átvételi igazolásért a tulajdonosnak piaci értékkel nem rendelkező
hulladékká vált gépjármű esetében sem számítható fel díj, kivéve, ha a gépjármű valamely alapvető összetevője
– így különösen a motor, az alváz, a karosszéria, a váltómű, vagy a típustartozék katalizátor – hiányzik, vagy abban
a gépjárműhöz utólag hozzáadott alkatrészből vagy tartozékból származó hulladék van.
(4) Ha a gyártó az átvételi hely szerinti telephelyen a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerint saját maga gondoskodik
a kezelési kötelezettség teljesítéséről, akkor a gyártóra a bontóra és a hulladékká vált gépjármű kezelésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(5) Ha a gyártó nem az átvételi hely szerinti telephelyen vagy nem saját maga gondoskodik a kezelési kötelezettség
teljesítéséről, a bontási átvételi igazolás kiállítását követően a hulladékká vált gépjárművet a bontó részére
az átvételt követő 30 napon belül átadja. Ebben az esetben a gyártó a bontási átvételi igazolást a kiállítását követő
15 napon belül a korábbi tulajdonos részére megküldi.

7. §

(1) A gyártó az átvevő- és kezelőhálózat kialakítását az OKTF részére bejelenti.
(2) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéshez az 1. mellékletben meghatározott adatokat adja meg.
(3) A bejelentéshez a gyártó legalább a következő adatokat tartalmazó dokumentumot az 1. melléklet szerinti
adatlaphoz mellékeli elektronikus úton:
a)
az átvevő- és kezelőhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvételi helyek címét, az átvételi helyek
üzemeltetőjének nevét;
b)
azt, hogy a 6. § (3)–(4) bekezdése szerinti átvétel feltételei hogyan valósulnak meg; valamint
c)
az átvételt, a kezelést szerződés alapján teljesítő forgalmazók, bontók, továbbá a szárazra fektetés és a bontás
során kinyert hulladék további kezelését végző hulladékkezelők listáját (névvel és címmel ellátva).
(4) A gyártó a megállapodás módosítását, továbbá az (1) bekezdés szerinti átvevő- és kezelőhálózat működtetésével
kapcsolatban bekövetkezett változásokat az OKTF-nek 8 napon belül bejelenti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés módjára a 17. §-ban meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházására és a közvetítő szervezetre vonatkozó szabályok
8. §

(1) A gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítő szervezetet
hozhat létre vagy bízhat meg.
(2) Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítő szervezetet
hozott létre vagy bízott meg, a közvetítő szervezet az átvevő- és kezelőhálózat kialakítását az 1. mellékletben
meghatározott tartalommal az OKTF részére papír alapon bejelenti.
(3) A bejelentéshez a közvetítő szervezet a következő adatokat adja meg, valamint igazolásokat, okiratokat csatolja:
a)
a közvetítő szervezet tagjainak azonosító adatait (név, telephely, székhely, cégjegyzékszám);
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b)
c)

a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatokat tartalmazó listát;
igazolást arról, hogy az átvételi, újrahasználatra előkészítési és hasznosítási kötelezettségek teljesítésére,
továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására alkalmas;
d)
igazolást arról, hogy az alaptevékenységhez szükséges mértékű – legalább 10 millió forint értékű – jegyzett
tőkével rendelkezik;
e)
a közvetítő szervezet üzletszabályzatának tervezetét – ideértve az általános szerződési feltételeket is –;
f)
a közvetítő szervezet alapító okiratának másolatát; valamint
g)
igazolást arról, hogy a közvetítő szervezet szolgáltatásait az alapító okiratában meghatározott feltételek
teljesítése esetén bárki igénybe veheti.
(4) A közvetítő szervezet a (3) bekezdés c) pontja szerinti adatok kezelésére akkor alkalmas, ha
a)
minden csatlakozott gyártó átvételi, újrahasználatra előkészítési és hasznosítási kötelezettségéhez
kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését vállalja; és
b)
biztosítani tudja a csatlakozott gyártók, valamint a hulladék újrahasználatra előkészítésének és kezelésének
olyan nyilvántartását, amely alapján megállapítható az e rendelet szerinti hasznosítási arányok teljesítése.
(5) A közvetítő szervezetet az OKTF akkor veszi nyilvántartásba, ha a (3) bekezdésben meghatározott valamennyi
feltételt teljesíti.
(6) A közvetítő szervezetnek a (3) bekezdésben meghatározott adatokkal kapcsolatos minden változást a változást
követő 15 napon belül – a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával – az OKTF részére be kell jelentenie.
9. §

(1) Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott kötelezettségeit közvetítő szervezetre ruházta át, a 4. § (6) bekezdés
szerinti nyilvántartási és a 4. § (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a közvetítő szervezet teljesíti.
(2) Ha a gyártó a 4. és az 5. §-ban meghatározott
a)
kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítő szervezetet hozott létre vagy bízott meg,
a közvetítő szervezettel kötött megállapodásának hiteles másolatát,
b)
kötelezettségeit szerződés alapján a forgalmazón keresztül vagy közvetlenül a bontónál teljesíti,
a forgalmazóval, illetve a bontóval megkötött megállapodásának hiteles másolatát
az OKTF-nek jóváhagyásra megküldi.

6. A forgalmazóra vonatkozó szabályok
10. §		
Ha a gyártó a 4. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint az átvételi és kezelési kötelezettségét szerződés alapján
a forgalmazón keresztül teljesíti, a 6. §-ban meghatározott kötelezettségeket a forgalmazónak kell teljesítenie.

7. A gépjármű tulajdonosára vonatkozó szabályok
11. §

(1) A gépjármű tulajdonosa a forgalomból véglegesen kivonni szándékozott gépjárművet – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a gyártónak, a forgalmazónak vagy a bontónak átadja, ide nem értve azt az esetet, ha
a hulladékká vált gépjármű kezelését a tulajdonos hulladékgazdálkodási engedély birtokában maga végzi.
(2) Ha az olyan gépjármű gyártója, amelyből a hulladékká vált gépjármű képződött, magyarországi székhellyel,
telephellyel nem rendelkezik, vagy tevékenységével felhagyott, illetve ha a gyártó megszűnt, a gépjármű
tulajdonosa a gépjárművet kizárólag a bontónak adhatja át kezelésre.
(3) A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásba kizárólag azt követően
vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonos a gyártónak, forgalmazónak vagy a bontónak átadta,
az átadás tényét igazoló, a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és
az igazolással a gépjármű tulajdonosa a végleges kivonást a közlekedési igazgatási hatóságnál kérelmezi.

8. A hulladékká vált gépjármű szállítására vonatkozó szabályok
12. §		
Az átvételi helytől a bontóhoz történő szállítás során a hulladékká vált gépjárművet nem kell veszélyes hulladékként
szállítani. A hulladékká vált gépjármű bontóhoz történő elszállításáig a hulladék gyűjtése vagy tárolása nem minősül
veszélyes hulladékkal végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek.
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9. A bontóra és a hulladékká vált gépjármű kezelésére vonatkozó szabályok
13. §

(1) A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott alkatrészek, tartozékok,
összetevők és anyagok újrahasználatra történő előkészítésre, előkezelésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra
történő továbbadását kizárólag a bontó végezheti.
(2) A bontási átvételi igazolás kiállítását megelőzően a bontó elvégzi a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló
64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot.
(3) Ha az elvégzett vizsgálat alapján a gépjármű bontásra átvehető, a közlekedési hatóság a bontási átvételi igazolást
kiállítja és a gépjárművet kezelésre átveszi. A bontási átvételi igazolás kiállítását követően a gépjárművet
hulladéknak kell tekinteni.
(4) A hulladékká vált gépjármű újrahasználatra előkészítését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően
a gépjárművet szárazra kell fektetni, a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékot el kell belőle
távolítani, azt hatástalanítani, majd ezt követően a hulladékká vált gépjárművet szét kell bontani.
(5) A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékot kell
eltávolítani.
(6) A 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat,
folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint az újrahasználatra előkészíthető vagy előkészített
alkatrészeket és hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
(7) A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető
legrövidebb időn belül kell elvégezni.
(8) A bontó a telephelyét úgy alakítja ki, hogy az – a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően – megfeleljen a 2. melléklet szerinti környezetvédelmi
követelményeknek.

14. §

(1) A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható
forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha
a)
azt a bontó újrahasználatra megfelelően előkészítette, és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és
b)
újrahasználata közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.
(2) A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a KHEM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti
minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal
egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni.
(3) A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész újrahasználatra előkészítését a bontó végzi.
(4) Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, azt
a bontó a minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrésszé minősíti. A minősítést a KHEM rendelet
6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza
megszűnik.
(5) A kereskedelmi forgalomban értékesített, hulladékból előállított használt gépjármű alkatrészről a bontó
bizonylatot készít, és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja. A bizonylatnak legalább
a 15. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

10. A nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
15. §

(1) A gyártó, a forgalmazó, a bontó a hulladékká vált gépjármű adatszolgáltatásához szükséges adatairól a telephelyén
naprakészen nyilvántartást vezet, ha a hulladékká vált gépjárművet a telephelyén átveszi.
(2) A bontó az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészről naprakészen nyilvántartást vezet.
(3) A használt gépjármű alkatrészekre vonatkozó nyilvántartás legalább a következőket tartalmazza:
a)
a gépjárműről kiállított bontási átvételi igazolás számát, amelyből az újrahasználatra előkészített használt
gépjármű alkatrész származik,
b)
az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész közúti közlekedési alkalmasságának,
alkalmazásának megfelelőségét, és – amennyiben arra adat rendelkezésre áll – az újrahasználatra előkészített
használt gépjármű alkatrész korát,
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c)
az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész mennyiségét, valamint
d)
az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrész eladásának dátumát.
(4) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és biztosítsa az ellenőrzések során
az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészek és a hulladékforgalom tételes nyomon
követhetőségét.
16. §

(1) Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre nem ruházta át, a gyártó
a gépjárművek, a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról
a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az OKTF részére szolgáltat adatot, a tárgyévet
követő év március 1. napjáig.
(2) Ha a gyártó az e rendelet szerinti gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre átruházta, a gépjárművek,
a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a közvetítő szervezet
szolgáltat adatot közvetlenül az OKTF részére, a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
(3) A bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról
a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül
a)
a gyártónak szolgáltat adatot, ha a gyártó a gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre nem ruházta át;
b)
a közvetítő szervezetnek szolgáltat adatot, ha a gyártó a gyártói kötelezettségét közvetítő szervezetre
átruházta, és a bontó – mint az átvevő- és kezelőhálózat tagja – a közvetítő szervezettel szerződést kötött.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további
kezelésre történő átadásáról a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az OKTF részére
szolgáltat adatot, a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
(5) Az adatszolgáltatásban a telephelyek adatait összesítve kell megadni.
(6) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való
egyezéséért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

17. §		
Az adatszolgáltatás az OKTF részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási
kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesíthető.

11. Hatósági tevékenységek, ellenőrzés, jogkövetkezmények
18. §		
Az OKTF a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a gyártót vagy a 8. § (2) bekezdés szerinti kérelem alapján
a gyártó kötelezettségeit átvállaló közvetítő szervezetet nyilvántartásba veszi.
19. §

(1) Az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerinti, az Európai Bizottság felé történő
háromévenkénti jelentéstételről – a 2001/753/EK bizottsági határozatnak megfelelően – a környezetvédelemért
felelős miniszter gondoskodik.
(2) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a 2005/293/EK bizottsági határozat
3. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, az OKTF által megküldött országos adatokból készült jelentésnek az Európai
Bizottság részére történő megküldéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

20. §

(1) Az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését a környezetvédelmi hatóság a fővárosi és megyei
kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei bevonásával évente ellenőrzi.
(2) Az e rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet alapján
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.
(3) Ha a közvetítő szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségének az ismételten kiszabott
hulladékgazdálkodási bírság ellenére sem tesz eleget, az OKTF az e tény megállapítását követő 90. napon belül
a közvetítő szervezetet a nyilvántartásból törli. A nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozat közlése
és jogerőre emelkedése közötti időszakban a közvetítő szervezet a tevékenységével összefüggő új szerződést nem
köthet.
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12. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–20. §, a 22–23. §, a 25. §, és az 1–4. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 24. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

22. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni.
23. §

(1) Ez a rendelet
a)
a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 1–3., 10., 12. és 13. pontjainak, 3. cikk (1), (4) és
(5) bekezdéseinek, 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk (1), (2) és (4) bekezdéseinek, 6. cikk (1)–(5) bekezdéseinek,
7. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, 9. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, 12. cikkének, valamint az I. melléklet 2. pont
5. francia bekezdésének;
b)
a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
c)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a)
az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról
szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 2001. október 17-i 2001/753/EK bizottsági
határozat;
b)
az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,
az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2005. április 1-jei 2005/293/EK bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

24. §		
A 13. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A bontó és a hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése és bontása során kinyert hulladék kezelését végző
hulladékkezelő környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert vezet be illetve elvégezteti
akkreditált tanúsító szervezet általi tanúsíttatását vagy hitelesítését.”
25. §		
Hatályát veszti a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.
26. §		
Nem lép hatályba az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. alcíme.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A gyártó nyilvántartásba vételéhez, valamint az átvevő- és kezelőhálózat bejelentéséhez szükséges
adatok
1. A gyártó nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok (HGK-NY-főlap):
1.1. A gyártó azonosítására szolgáló adatok:
a)
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (a továbbiakban: KÜJ);
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A gyártó átvételi és kezelési kötelezettségei teljesítésének módjára vonatkozó adatok:
a)
a gyártó a kötelezettségeit saját maga teljesíti, vagy
b)
a gyártó a kötelezettségeit hulladékkezelőn vagy közvetítő szervezeten keresztül teljesíti.
1.3. A közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
név.
1.4. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
2. Az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó adatok (HGK-NY-1):
Az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok:
a)
a tagok neve;
b)
KÜJ;
c)
Környezetvédelmi Területi Jel (a továbbiakban: KTJ);
d)
telephely címe (település, utca, házszám).

2. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A hulladékká vált gépjárművek átvételére, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó műszaki előírások
1. A hulladékká vált gépjárművek átvételére szolgáló átvételi helynek – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakon túl – legalább a következő
műszaki feltételekkel kell rendelkeznie:
a)
közegészségügyi, környezetvédelmi, vízvédelmi, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő
vízzáró felülettel ellátott tárolótér, amely kiömlést és csapadékvizet felfogó berendezéssel, dekantáló és
olajlefölöző berendezéssel rendelkezik;
b)
közegészségügyi, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi, tűz-, baleset- és munkavédelmi
előírásoknak megfelelő technológiai víz előtisztító, továbbá csapadékvíz előtisztító berendezés, amely
a közcsatornába bocsáthatóságot biztosítja.
2. A hulladékká vált gépjárművek kezelését (szárazra fektetését és bontását) végző telephelynek legalább a következő
műszaki feltételekkel kell rendelkeznie:
a)
közegészségügyi, környezetvédelmi, vízvédelmi, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő
vízzáró felület, amely a hulladékká vált gépjárműből a folyékony halmazállapotú hulladék kiömlését felfogó
kármentővel, dekantáló és olajlefölöző berendezéssel (olajfogó rendszer) rendelkezik;
b)
munkahelyi gyűjtőhely, és szükség esetén üzemi gyűjtőhely;
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c)

3.

4.

5.

6.
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ütésálló, bélelt vagy kettős falú, zárható, szabványos gyűjtőedény vagy zárható konténer
a folyadékmentesítés és bontás során kinyert vagy kiszerelt bontott anyagok, elemek, alkatrészek, tartozékok,
összetevők és hulladék fajtánként történő gyűjtésére, tárolására;
d)
közegészségügyi, környezetvédelmi, vízvédelmi, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelő
technológiai víz előtisztító, továbbá csapadékvíz előtisztító berendezés, amely a közcsatornába
bocsáthatóságot biztosítja.
A hulladékká vált gépjárművek kezelését végző telephelyen a hulladékká vált gépjárműből legalább a következő
veszélyes hulladékot és azok alkotóelemeit kell eltávolítani, hatástalanítani:
a)
akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok;
b)
övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes
anyag vagy tárgy;
c)
üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló
folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben
található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
d)
higany tartalmú alkatrészek.
A hulladékká vált gépjárművek kezelését végző telephelyen a hulladékká vált gépjárműből következő, visszanyerést
elősegítő kezelési műveleteket kell elvégezni:
a)
katalizátorok eltávolítása;
b)
réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a fémeket az aprítást,
a darabolást és a zúzást megelőzően nem választják külön;
c)
gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lökhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása, ha
az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy nyersanyagként hatékonyan
újra fel lehessen dolgozni azokat;
d)
üvegek, illetve üvegből készült elemek eltávolítása.
A hulladékkezelő telephelyén a kezelést megelőzően és a kezelést követően a hulladékká vált gépjárművek és
a bontott alkatrészek tárolását úgy kell végezni, hogy az újrahasználatra előkészítésre alkalmas kibontott alkatrészek
és a folyadékokat tartalmazó alkatrészek ne sérüljenek.
A hulladékká vált gépjárművek kezelését végző telephelyen legalább a következőket kell elkülönítetten tárolni:
a)
olajjal szennyezett alkatrészek;
b)
akkumulátorok;
c)
szűrők;
d)
PCB, PCT tartalmú kondenzátorok;
e)
üzemanyagok;
f)
olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj);
g)
hűtőfolyadék;
h)
fagyálló folyadék;
i)
fékfolyadék;
j)
akkumulátorsav;
k)
klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a kiselejtezett gépjárműben található folyadék;
l)
használt gumiabroncsok a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően.
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3. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A gyártó és a közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A gyártóra és a közvetítő szervezetre vonatkozó adatok (HGK-GY-főlap):
1.1. A gyártó, a közvetítő szervezet azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
2. A gyártó által forgalomba hozott gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-1):
a)
KÜJ;
b)
a gyártó megnevezése;
c)
a gépjárművek gyártmányának megnevezése;
d)
a gépjárművek darabszáma;
e)
a gépjárművek össztömege.
3. A gyűjtött és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-GY-2):
a)
a gépjárművek gyártmányának megnevezése;
b)
a gépjárművek darabszáma;
c)
az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d)
a gépjárművek össztömege.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrészre vonatkozó adatok:
4.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-GY-3), amelyet a hulladékjegyzékről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 06 01* azonosító kóddal ellátott ólomakkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
d)
a 16 01 22 azonosító kóddal ellátott katalizátor;
e)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
f)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
g)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek; a 16 01 19 azonosító kóddal
ellátott nagyméretű műanyag elem;
h)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
i)
a 16 01 12, a 16 01 16 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok
eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
újrahasználatra előkészített mennyiség;
b)
visszanyert mennyiség;
c)
energetikailag hasznosított mennyiség;
d)
ártalmatlanított mennyiség.
4.3. A hulladékká vált gépjárművek aprításából, darabolásából, zúzásából, származó hulladék mennyisége
(HGK-GY-4), amelyet kilogrammban kifejezve kell megadni:
a)
vas- és acélhulladék;
b)
vasat nem tartalmazó fémhulladék (alumínium, réz, cink, ólom stb.);
c)
könnyű aprítási, darabolási, zúzási, frakció;
d)
egyéb.
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A 4.3. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
visszanyert mennyiség;
b)
energetikailag hasznosított mennyiség;
c)
ártalmatlanított mennyiség.
5. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész
exportjára vonatkozó adatok (HGK-GY-5):
5.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 06 01* azonosító kóddal ellátott ólomakkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
d)
a 16 01 22 azonosító kóddal ellátott katalizátor;
e)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
f)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
g)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek; a 16 01 19 azonosító kóddal
ellátott nagyméretű műanyag elem;
h)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
i)
a 16 01 12, a 16 01 16 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok
eltávolításából származó egyéb anyag.
5.2. Az 5.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes
ártalmatlanítása.

4. melléklet a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A bontó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok
1. A bontóra vonatkozó adatok (HGK-B-főlap):
1.1. A bontó azonosítására szolgáló adatok:
a)
KÜJ;
b)
KSH statisztikai számjel;
c)
név;
d)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
1.2. A bontó telephelyének azonosítására szolgáló adatok:
a)
KTJ;
b)
név;
c)
cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám);
d)
telephely üzemeltetéséért felelős személy neve, beosztása.
1.3. Az adatszolgáltatásért felelős személyre vonatkozó adatok:
a)
név;
b)
beosztás;
c)
telefon, illetve fax;
d)
e-mail.
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2. A gyűjtött és a kezelt gépjárművekre vonatkozó adatok (HGK-B-1):
a)
a gépjárművek gyártmányának megnevezése;
b)
a gépjárművek darabszáma;
c)
az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjármű darabszáma;
d)
a gépjárművek össztömege.
3. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladékra és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrészre vonatkozó adatok:
3.1. A hulladékká vált gépjármű bontásából származó hulladék mennyisége (HGK-B-2), amelyet a hulladékjegyzékről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 06 01* azonosító kóddal ellátott ólomakkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
d)
a 16 01 22 azonosító kóddal ellátott katalizátor;
e)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
f)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
g)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek; a 16 01 19 azonosító kóddal
ellátott nagyméretű műanyag elem;
h)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
i)
a 16 01 12, a 16 01 16 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok
eltávolításából származó egyéb anyag.
3.2. A 3.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
újrahasználatra előkészített mennyiség;
b)
visszanyert mennyiség;
c)
energetikailag hasznosított mennyiség;
d)
ártalmatlanított mennyiség.
4. A hulladékká vált gépjárművek kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész
exportjára vonatkozó adatok (HGK-B-4):
4.1. A hulladékká vált gépjármű kezeléséből származó hulladék és az újrahasználatra előkészített gépjármű
alkatrész exportjára vonatkozó adatokat a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
azonosító kód szerint kell megadni, kilogrammban kifejezve:
a)
a 16 06 01* azonosító kóddal ellátott ólomakkumulátor;
b)
a 16 01 03 azonosító kóddal ellátott gumiabroncs;
c)
a 16 01 07* azonosító kóddal ellátott olajszűrő;
d)
a 16 01 22 azonosító kóddal ellátott katalizátor;
e)
a 16 01 08*, a 16 01 09*, a 16 01 10*, a 16 01 11*, és a 16 01 21* azonosító kóddal ellátott veszélyes
alkotók eltávolításából származó hulladék;
f)
a 16 01 13*, a 16 01 14* és a 16 01 15 azonosító kóddal ellátott folyadék (az üzemanyag kivételével);
g)
a 16 01 17 és a 16 01 18 azonosító kóddal ellátott fém alkatrészek; a 16 01 19 azonosító kóddal
ellátott nagyméretű műanyag elem;
h)
a 16 01 20 azonosító kóddal ellátott üveg;
i)
a 16 01 12, a 16 01 16 és a 16 01 99 azonosító kóddal ellátott bontásból, hasznosítható anyagok
eltávolításából származó egyéb anyag.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott hulladék mennyiségét a következők szerinti bontásban kell megadni:
a)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) össztömege;
b)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) visszanyerése;
c)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) hasznosítása;
d)
exportált hulladékká vált gépjárművek (ideértve annak hulladékká vált részeit is) teljes
ártalmatlanítása.
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A Kormány 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 13. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 10. és 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ohr.) 7. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének
a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(2) Az Ohr. 2. számú melléklet A. MELLÉKLET 15. pontjában az „Exportáló/bejelentő – származási hely/termelő (4)
nyilatkozata” szövegrész helyébe az „Exportáló/bejelentő – származási hely/hulladéktermelő (4) nyilatkozata” szöveg
lép.
(3) Az Ohr. 3. számú melléklet 6. pontjában az „Eredeti termelő(i)je, új termelő(i)je, vagy begyűjtője” szövegrész helyébe
az „Eredeti hulladéktermelő, másodlagos hulladéktermelő vagy gyűjtő” szöveg lép.

2. §

(1) Az Ohr. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ohr. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép, és a 2. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A közvetítő és a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltése útján, 1 darab nyomtatott és 1 darab elektronikus adathordozóra rögzített példányban nyújtja be.
A formanyomtatványt a környezetvédelmi hatóság a honlapján, a környezetvédelemért felelős miniszter
a kormányzati portálon teszi közzé.
(3) Az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem tartalmának a nyomtatott példánnyal való megegyezőségéről
a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.”
4. §		
A 439/2012. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:]
„g) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.”
5. §		
A 439/2012. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély iránti kérelmet 1 darab nyomtatott és 1 darab elektronikus adathordozóra rögzített példányban
a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.
(2) Az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal való megegyezőségéről
a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.”
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6. §
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(1) A 439/2012. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek
a következőket kell tartalmaznia:)
„k) gyűjtési, szállítási tevékenység engedélyezése esetén:
ka) a gyűjtési, szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú
végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát,
kb) a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és
a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
kormányrendelet előírja;
l) a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek (amelynek) nevében eljárva kíván
közvetítői vagy megbízás alapján kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási
szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;”
(2) A 439/2012. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek
a következőket kell tartalmaznia:)
„p) a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt, ha
a gyűjtő vagy a kereskedő a hulladékot a telephelyén elhelyezi.”
(3) A 439/2012. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Több környezetvédelmi hatóság illetékességi területét érintő gyűjtési, közvetítési, kereskedelmi tevékenység
végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –
a következőket kell tartalmaznia:
a) az adott telephelyen végzett kezelési tevékenységet engedélyező környezetvédelmi hatóság megnevezését,
az engedély számát (ha van), valamennyi telephelyének címét és KTJ-azonosítóját, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, és
a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, vagy
b) az adott telephelyen végezni kívánt kezelési tevékenység engedélyezése ügyében a benyújtott kérelem alapján
eljáró felügyelőség megnevezését és az engedélykérelem iktatószámát, valamint a telephelyen végezni kívánt
hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, ha a hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó
kérelem elbírálása folyamatban van.”
(4) A 439/2012. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a környezetvédelmi
hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően
a következőket tartalmazza:]
„c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában
kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.”

7. §		
A 439/2012. Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet 1 darab nyomtatott és 1 darab
elektronikus adathordozóra rögzített példányban a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.
(2) Az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal való megegyezőségéről
a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.”
8. §

(1) A 439/2012. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:)
„c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget
típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve);”
(2) A 439/2012. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:)
„k) a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt;”
(3) A 439/2012. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett
az alábbiakat tartalmazza:)
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„b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként
és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg
gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);”
(4) A 439/2012. Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Ht. 2. mellékletében meghatározott D12 ártalmatlanítási művelet végzésére hulladékgazdálkodási engedély
kizárólag akkor adható, ha a hulladék kezelése a rendelkezésre álló kezelési kapacitás vagy elérhető technológia
hiánya miatt nem lehetséges.”
9. §		
A 439/2012. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelmet
1 darab nyomtatott és 1 darab elektronikus adathordozóra rögzített példányban a környezetvédelmi hatóságnál kell
előterjeszteni.
(2) Az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal való megegyezőségéről
a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.”
10. §		
A 439/2012. Korm. rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A környezetvédelmi hatóság a szakhatóság megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus
úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésére.”
11. §		
A 439/2012. Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A gyűjtésre, a szállításra, a közvetítésre, a kereskedelemre, az előkezelésre, a hasznosításra, illetve
az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.
(2) Tárolásra önálló hulladékgazdálkodási engedély nem adható. A tárolásra vonatkozó kérelmet annak
a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a részeként kell
benyújtani, amelynek elvégzése érdekében a kérelmező a hulladékot tárolni kívánja.”
12. §		
A 439/2012. Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi tevékenységet végezni” szövegrész helyébe a „kereskedelmi
tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó
között létrejött”,
2.
3. § (2) bekezdésében a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.)” szövegrész
helyébe a „Ht.-ben”,
3.
3. alcímének címében az „A hulladék szállításának” szövegrész helyébe az „A hulladék gyűjtésének,
szállításának”,
4.
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szállítási” szövegrész helyébe a „gyűjtési, szállítási”,
5.
7. § (1) bekezdés a) pontjában az „adószámát” szövegrész helyébe az „adószámát, egyéni vállalkozó esetén, ha
van, a vállalkozói igazolvány számát”,
6.
7. § (1) bekezdés c) pontjában a „szállításba” szövegrész helyébe a „gyűjtésbe, szállításba”,
7.
7. § (1) bekezdés f ) pontjában a „hulladék szállításához” szövegrész helyébe a „hulladék gyűjtéséhez,
szállításához”, a „járművek műszaki” szövegrész helyébe a „járművek, valamint tárolás esetén a hulladéktároló
hely műszaki”, a „dokumentumok másolatát” szövegrész helyébe a „dokumentumok másolatát, a szállítójármű
szállítási kapacitását”,
8.
7. § (1) bekezdés g) pontjában a „felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési,
tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolatát” szövegrész helyébe
a „felszereltségét, az üzemi gyűjtőhely gyűjtési kapacitását (ha van), a jogerős építésügyi hatósági engedély
vagy telepengedély másolatát, vagy ha nem rendelkezik jogerős építésügyi hatósági engedéllyel vagy
telepengedéllyel, akkor az ennek bejelentéséről szóló igazolást”,
9.
7. § (1) bekezdés i) pontjában a „dokumentumot” szövegrész helyébe a „dokumentumot, ha a kérelmező a Ht.
71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet”,
10.
7. § (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási engedély” szövegrész helyébe a „közvetítésre, kereskedelemre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély”,
11.
9. § (1) bekezdés a) pontjában az „az engedélyt kérelmező” szövegrész helyébe az „a kérelmező”,
az „adószámát)” szövegrész helyébe az „adószámát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát”,
12.
9. § (1) bekezdés b) pontjában a „technológia” szövegrész helyébe a „kezelési technológia”,
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13.
14.

9. § (1) bekezdés e) pontjában a „technológiát” szövegrész helyébe a „kezelési technológiát”,
9. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását),
a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást,
a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát,” szövegrész helyébe a „kapacitását
(megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély,
a használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, a jogerős telepengedély másolatát;”,
15.
9. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában a „kezelőtelepen képződő csurgalékvíz” szövegrész helyébe
a „kezelés helyszínén képződő csurgalék-, illetve csapadékvíz”,
16.
9. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában az „anyagok és hulladék mennyiségét” szövegrész helyébe
az „anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját”,
17.
9. § (1) bekezdés i) pontjában az „igazolást; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi
biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot; a céltartalék
képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló
dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg”,
18.
9. § (1) bekezdés j) pontjában a „tervet” szövegrész helyébe a „tervet; szükség esetén a monitoringra
vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás)”,
19.
9. § (1) bekezdés o) pontjában az „az engedély kérelmezője” szövegrész helyébe az „a kérelmező”,
20.
9. § (2) bekezdés c) pontjában a „hulladékkezelési technológia” szövegrész helyébe a „kezelési technológia”,
21.
13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „az engedélyt kérelmező” szövegrész helyébe az „a kérelmező”,
22.
13. § (1) bekezdés f ) pontjában a „hulladék elszállítását” szövegrész helyébe a „hulladék gyűjtését,
elszállítását”,
23.
14. § (1) bekezdésében a „felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak”,
24.
14. § (3) bekezdésében az „akkor adja meg” szövegrész helyébe a „megadja vagy módosítja”,
25.
14. § (4) bekezdésében az „engedély iránti kérelmet” szövegrész helyébe az „engedély vagy a módosítás iránti
kérelmet”,
26.
14. § (5) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „75”,
27.
15. § (1) bekezdés b) pontjában az „az engedélyt kérelmező” szövegrész helyébe az „a kérelmező”, és
28.
1. mellékletében foglalt táblázat „A tevékenységre vonatkozó információk:” elnevezésű rész 1. pontjában
a „hulladékjegyzék szerinti kódja” szövegrész helyébe a „hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja”, a „típusa”
szövegrész helyébe a „típus szerinti elnevezése”
szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti a 439/2012. Korm. rendelet
a)
7. § (1) bekezdés e) pontjában a „hulladékgazdálkodási engedélyt”,
b)
7. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint”,
c)
14. § (1) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő –”
szövegrésze.

3. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontjában a „növényvédő szerrel szennyezett” szövegrész helyébe
a „növényvédő szerrel vagy gyógyszerhulladékkal szennyezett” szöveg lép.

4. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„b) az elem- és akkumulátorhulladékra,”
(terjed ki.)
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16. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. elektromos, elektronikus berendezés: az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, teljesen vagy részben elemről,
akkumulátorról működtethető elektromos vagy elektronikus berendezés;
2. elem, akkumulátor: elektromos áramforrás, amely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és
egy vagy több elsődleges (nem újratölthető), illetve másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll;
3. elem-, akkumulátorcsomag: összekapcsolt, illetve külső borítással ellátott, a fogyasztó által szét nem bontható
vagy fel nem nyitható, oszthatatlan egységet alkotó elemek, akkumulátorok csoportja;
4. elem-, akkumulátorforgalmazó: bárki, aki vagy amely a fogyasztó részére üzletszerűen biztosít elemet,
akkumulátort;
5. forgalmazás: elem, akkumulátor – ellenérték fejében vagy ingyenesen – üzletszerű gazdasági tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása, ideértve az e célból való felkínálást is, továbbá az import;
6. gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor: a gépjármű indításához, világításához, gyújtásához használt elem,
akkumulátor;
7. gombelem: különleges célokra, így különösen hallókészülékekben, karórákban, kisméretű, hordozható
berendezésekben, valamint tartalék áramforrásként felhasznált, kisméretű és köralakú hordozható elem,
akkumulátor, amelynek nagyobb az átmérője, mint a vastagsága;
8. gyártó: az elem, akkumulátor előállítója, valamint az, aki vagy amely az értékesítési módszertől függetlenül
(beleértve a távollevők között kötött szerződést is) elemet, akkumulátort – akár gépjármű, elektromos vagy
elektronikus berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként – Magyarország területén elsőként forgalomba hoz;
9. gyűjtési arány: a tárgyévben hulladékként átvett hordozható elem, akkumulátor, és a tárgyévben, valamint
a tárgyévet megelőző 2 évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor átlagos tömegének hányadosa;
10. hordozható elem vagy hordozható akkumulátor: zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható elem, akkumulátor,
kivéve az ipari elemet, akkumulátort, valamint a gépjárműelemet, akkumulátort;
11. import: a nem európai uniós helyzetű, e rendelet hatálya alá tartozó terméknek a vámjogszabályok szerinti,
az Európai Unió vámterületén kívülről történő behozatala;
12. ipari elem vagy ipari akkumulátor: kizárólag ipari vagy szakirányú célra, valamint elektromos meghajtású
gépjárműben használt elem, akkumulátor;
13. vezeték nélküli elektromos kézi szerszám: elemről, akkumulátorról működő, karbantartási, építési vagy kertészeti
tevékenységre szolgáló, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti kézi elektromos vagy elektronikus berendezés.
(2) E rendeletben az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott fogalmak is alkalmazandóak.”
17. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azok az elemek és akkumulátorok, amelyek nem felelnek meg az (1) bekezdésben előírt követelményeknek,
azonban azokat az előírt forgalomba hozatali tilalom alkalmazási időpontját megelőzően jogszerűen hozták
forgalomba, a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.”
18. §

(1) A 445/2012. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó az elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékbirtokostól átveszi (átvételi kötelezettség). A gyártó
az elem- és akkumulátorhulladék átvételét átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen biztosítja.”
(2) A 445/2012. Korm. rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá
a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A speciális gyűjtőhelyre savnak és lúgnak ellenálló elem- és akkumulátorgyűjtő edényt vagy konténert kell
telepíteni.
(6) Azokon a településeken, ahol a lakosság száma a 100 főt meghaladja, a gyártó a hulladékká vált hordozható elem
és hordozható akkumulátor elkülönített gyűjtése céljából közforgalmú, gyalogosan könnyen megközelíthető helyen
legalább 1 speciális gyűjtőhelyet alakít ki, és annak folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.
(7) Az elem- és akkumulátorhulladék elkülönített gyűjtése céljából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–j) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézményben, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézményben a gyártó legalább egy speciális
gyűjtőhely kialakítását, és az intézmény a speciális gyűjtőhely folyamatos rendelkezésre állását biztosítja.
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(8) A gyártó a nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül gondoskodik a speciális gyűjtőhelyre telepített
gyűjtőedények forgalmazó, átvállaló vagy közvetítő szervezet részére történő rendelkezésre bocsátásáról.”
19. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató legalább a következőkre terjed ki:
a) az elemben, akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges
hatásaira;
b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításának káros hatásaira;
c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtésének fontosságára, annak érdekében, hogy
az elem- és akkumulátorhulladék megfelelő kezelését biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék;
d) a használt elem és akkumulátor, valamint az elem- és akkumulátorhulladék típusára és biztonságos
eltávolításának módjára az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek elemmel vagy
akkumulátorral működnek;
e) a közvetítő szervezet által szervezett és működtetett átvételi, gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre;
f ) a gyártó és a forgalmazó ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettségére;
g) a fogyasztó hozzájárulására az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozásához; valamint
h) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, 1. melléklet szerinti jelölési szabályok szerint feltüntetett ábra, vegyjel és
adat jelentésének ismertetésére.”
20. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó az átvételi, a gyűjtési és a kezelési kötelezettségének teljesítését – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel –
a) megállapodás alapján részben vagy együttesen a 9. § szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló), vagy
b) közvetítő szervezetre
átruházhatja.”
21. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 18. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladék elkülönített gyűjtése céljából a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet
a forgalmazó részére sav- és lúgálló gyűjtőedényt vagy konténert biztosít.
(3) A hordozható elem, hordozható akkumulátor forgalmazója a gyártó, az átvállaló vagy a közvetítő szervezet által
biztosított gyűjtőedényt a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti,
és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.
(4) A gépjárműelem vagy gépjármű akkumulátor, ipari elem vagy ipari akkumulátor forgalmazója a gyártó
által biztosított, akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok átvétele esetén lúgálló –,
zárható konténert a forgalmazás helyszínén a hulladékgyűjtés céljára kialakított speciális gyűjtőhelyre telepíti, és
rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja.”
22. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 11. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A kereskedő és a közvetítő a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 16 06
azonosító kóddal rendelkező elem- és akkumulátorhulladékot – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 13. §
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a hulladékkezelőn túl kereskedőnek is átadhatja.”
23. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek forgalomba hozataláról a gyártó által benyújtott adatszolgáltatás
hitelességét az OKTF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve együttesen ellenőrzi.”
24. §		
A 445/2012. Korm. rendelet 30. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó
hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala
tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. november 20-i 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.”
(való megfelelést szolgálja.)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

26369

25. §		
A 445/2012. Korm. rendelet
1.
3. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe az „és”,
2.
5. § (2) bekezdésében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodik (gyűjtési kötelezettség)”,
3.
6. alcímében a „gyártó gyűjtési” szövegrész helyébe a „gyártó átvételi, gyűjtési”,
4.
8. § (4) bekezdésében a „gyártó átvételi” szövegrész helyébe a „gyártó forgalmazás helyén történő átvételi”,
5.
18. § (1) bekezdésében az „átveszi” szövegrész helyébe az „átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen
átveszi”,
6.
20. § (1) bekezdésében az „átvételi helyen” szövegrész helyébe az „átvételi helyen a jogosultnak átadja,”, és
7.
2. mellékletében az A oszlop 1. pontjában a „Tárgyév” szövegrész helyébe az „Időszak”
szöveg lép.
26. §

(1) Hatályát veszti a 445/2012. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a 445/2012. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja.
(3) Hatályát veszti a 445/2012. Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében az „és” szövegrész.
b)
5. § (3) bekezdésében az „és gyűjtési” szövegrész.
c)
20. § (1) bekezdésében a „ , vagy a jogosultnak átadja”
szövegrész.

5. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2014. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. §
(1) bekezdés 5. pontja szerinti elektromos vagy elektronikus berendezés;
2. elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V
egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől
vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését,
átvitelét biztosító eszközöket is;
3. elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy
egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan
hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak;
4. eltávolítás: olyan kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás útján végzett kezelés, amelynek eredményeképpen
a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a veszélyes anyagok, valamint azok keverékei és
összetevői egy elkülöníthető anyagáramba kerülnek vagy valamely anyagáram egy elkülöníthető részévé válnak;
egy anyag, keverék vagy összetevő akkor tekinthető elkülöníthetőnek, ha ellenőrzés útján igazolható, hogy
a kezelés környezetvédelmi szempontból biztonságos;
5. export: az elektromos, elektronikus berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú, az Európai Gazdasági Térségen
kívülre történő szállítása;
6. finanszírozási megállapodás: valamilyen elektromos, elektronikus berendezéssel kapcsolatos hitel-, bérleti,
haszonbérleti vagy részletfizetési szerződés vagy megállapodás, függetlenül attól, hogy a szerződés vagy
megállapodás, illetve bármely kiegészítő szerződés vagy megállapodás rendelkezik-e az elektromos, elektronikus
berendezés tulajdonjogának átruházásáról vagy annak lehetőségéről;
7. forgalmazó: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott forgalmazó, amely az elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosítja;
8. forgalomba hozatal: valamely elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségének első alkalommal
történő üzletszerű biztosítása Magyarország területén;
9. gyártó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott gyártó, aki (amely)
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a) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt elektromos, elektronikus
berendezéseket gyárt, vagy elektromos, elektronikus berendezéseket terveztet vagy gyártat, és a gyártott, illetve
terveztetett vagy gyártatott berendezéseket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza,
b) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt más beszállítók által gyártott
berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekintendő gyártónak abban az esetben, ha
a berendezés gyártójának márkaneve az a) pontban foglaltaknak megfelelően a berendezéseken megjelenik,
c) Magyarország területén letelepedett, és Magyarországon harmadik országból vagy egy másik tagállamból
származó elektromos, elektronikus berendezéseket hoz üzletszerűen forgalomba, vagy
d) Magyarországon távközlő eszközök révén elektromos, elektronikus berendezéseket értékesít közvetlenül
háztartások vagy egyéb felhasználók részére, de egy másik EGT-tagállamban vagy harmadik országban telepedett
le;
nem tekintendő gyártónak az, aki (amely) valamely finanszírozási megállapodás értelmében kizárólagos
finanszírozást nyújt, kivéve, ha egyúttal az a)–d) pontok szerinti gyártóként is működik;
10. hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve
valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak;
11. import: elektromos, elektronikus berendezés vámjogszabályok szerinti, az Európai Unió vámterületén kívülről
történő behozatala;
12. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003.
(III. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti orvostechnikai eszköz és a 2. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;
13. közvetítő szervezet: az a Ht. 2. § (1) bekezdés 38a. pontja szerinti közvetítő szervezet, amely törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó
termékdíjköteles termékekre vonatkoznak;
14. nagyméretű, helyhez kötött elektromos, elektronikus berendezés: különböző típusú készülékek vagy eszközök
nagyméretű összessége,
a) amelyek összeszerelését, beüzemelését és leszerelését szakemberek végzik,
b) amelyeket állandó jelleggel egy előre meghatározott és kifejezetten e célra kijelölt területen lévő épület vagy
egyéb létesítmény részeként kívánnak használni, és
c) amelyek kizárólag ugyanolyan speciális kialakítású berendezésekkel helyettesíthetők;
15. nagyméretű, rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége,
amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott
helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy
kutatási és fejlesztési létesítményben;
16. nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép, amelynek működtetése folyamatos vagy
részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között;
17. orvostechnikai eszköz: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § h) pontja szerinti eszköz vagy tartozék,
amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;
18. piaci hozzáférhetőség biztosítása: Magyarország piacán egy termék gazdasági tevékenység keretében történő
rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy használat céljára, függetlenül attól, hogy az fizetés ellenében
vagy ingyenesen történik;
19. történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezés;
20. vásárlási utalvány: olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely
új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben
meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel.
(2) E rendeletben az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló kormányrendeletben, és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmak is alkalmazandóak.”
28. §		
A 197/2014. Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal, és az azt megelőző 2a. alcímmel egészül ki:
„2a. Az elektromos, elektronikus berendezés előállítására vonatkozó szabályok
2/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontja szerinti gyártó gondoskodik arról, hogy az elektromos, elektronikus
berendezést úgy tervezze meg, úgy alakítsa ki és úgy állítsa elő, hogy abból a használt elemet és akkumulátort vagy
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az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó, vagy ha az elektromos, elektronikus berendezés
fajtája ezt nem teszi lehetővé, akkor szakemberek könnyen és biztonságosan el tudják távolítani.
(2) Ahhoz az elektromos, elektronikus berendezéshez, amelybe elemet vagy akkumulátort építenek, a gyártó
használati utasítást mellékel arra vonatkozólag, hogy a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és
akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó vagy szakemberek hogyan tudják könnyen és biztonságosan
eltávolítani. A gyártó a fogyasztót és a forgalmazót tájékoztatja az elektromos, elektronikus berendezésbe épített
elem vagy akkumulátor típusáról.”
29. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a természetes személy fogyasztó az (1) bekezdés szerinti használt elektromos, elektronikus berendezést
a forgalmazás helyszínén a gyártónak visszavételre felajánlja, a gyártó a fogyasztó részére új elektromos,
elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási utalványt ad
a következő feltételek szerint:
a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés
fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt
kíván a fogyasztó részére biztosítani;
b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható
fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus
berendezésnek a vásárlásához;
c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő
új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány
elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;
d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.”
30. §

(1) A197/2014. Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a természetes személy hulladékbirtokos az (1) bekezdés szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezést a forgalmazás helyszínén a gyártónak átvételre felajánlja, a gyártó a hulladékbirtokos részére új
elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű vásárlási
utalványt ad a következő feltételek szerint:
a) a vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés
fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a gyártó több árengedményt vagy kedvezményt
kíván a hulladékbirtokos részére biztosítani;
b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható
fel, kivéve, ha a gyártó egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus
berendezésnek a vásárlásához;
c) a vásárlási utalvány csak a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén
történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási
utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani;
d) a vásárlási utalvány összege nem áthárítható.”
(2) A 197/2014. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyártónak a hulladékot abban az esetben is át kell vennie, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés az elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmazza
vagy az elektromos, elektronikus berendezést megbontották. Ezekben az esetekben a gyártónak nem kell
a hulladékbirtokos részére vásárlási utalványt adnia.”

31. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gyártó a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztók részére a következő
módon teljesíti:
a) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó nyomtatott szórólapon,
reklámújságban, továbbá katalógusban (ha ilyeneket a gyártó előállít) annak az internetes címnek a közzététele
útján, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;
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b) az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben,
vagy a nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben elhelyezett internetes címnek a közzététele útján
(ha ilyeneket a gyártó előállít), amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;
c) a honlapján vagy egy más gyártóval vagy gyártókkal közösen üzemeltetett honlapon; valamint
d) a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett webáruház honlapján (ha
a gyártó webáruházat üzemeltet).
(5) A tájékoztatást, a tájékoztatásra történő hivatkozást, valamint az internetes címet a (4) bekezdés szerinti
sajtótermék magyar nyelvű felületén mindenki számára könnyen elérhető és felismerhető helyen, jól olvasható
módon kell elhelyezni.
(5a) A (4) bekezdés a) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell
megjeleníteni, amíg az adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés abban
szerepel. A (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti sajtótermék médiafelületén a tájékoztatást addig az időpontig kell
megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, illetve forgalmazza.”
32. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését
– a forgalmazás helyén történő visszavételi kötelezettség kivételével – a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos,
elektronikus berendezés vonatkozásában
a) megállapodás alapján a 10. § (1) bekezdése szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló) vagy
b) közvetítő szervezetre
átruházhatja.
(2) A gyártó az átvételi és gyűjtési, valamint kezelési kötelezettségének teljesítését – a forgalmazás helyén
történő átvételi és gyűjtési kötelezettség kivételével – a Ktdt. hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus
berendezésből képződött hulladék vonatkozásában
a) megállapodás alapján azt részben vagy együttesen átvállalóra vagy
b) közvetítő szervezetre
átruházhatja.”
33. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban székhellyel rendelkező gyártó az e rendeletben
meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha Magyarországon
székhellyel nem rendelkezik, és a meghatalmazott képviselő a tevékenységét nem a külföldiek magyarországi
befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.”
34. §

(1) A 197/2014. Korm. rendelet 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A forgalmazó a hulladékbirtokos által felajánlott olyan elektromos, elektronikus berendezés háztartásban
képződő hulladékát, amelynek egyik oldala sem haladja meg a 25 cm-t, a hulladékbirtokostól a legalább 400 m2
alapterületű elektromos, elektronikus berendezés értékesítésére alkalmas eladótérrel rendelkező kiskereskedelmi
tevékenységet végző üzletében vagy az üzlet előtt, mellett kialakított speciális gyűjtőhelyre telepített
gyűjtőedényben, vagy az üzletben közvetlenül veszi át.
(3) A gyűjtőedényt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.”
(2) A 197/2014. Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A forgalmazó a vásárlási utalvány, a kedvezmény összegét a gyártóra nem háríthatja át.”

35. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
11. cikkének és az azt módosító 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
36. §		
A 197/2014. Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § A 7. § (2) bekezdését az elektromos, elektronikus berendezésnek minősülő nyomtatópatronokra
2015. december 31-ig nem kell alkalmazni.”
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37. §		
A 197/2014. Korm. rendelet
a)
7. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint 15. § (3) bekezdésében a „hasznosítási és
ártalmatlanítási” szövegrész helyébe a „kezelési”,
b)
7. § (3) bekezdés h) pontjában az „erre garanciát” szövegrész helyébe az „a költségek viselésére
kötelezettséget”,
c)
7. § (7) bekezdésében az „1 hónapon” szövegrész helyébe az „1 éven”,
d)
9. § (3) bekezdésében a „Ktdt. hatálya alá tartozó, termékdíjköteles, hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés” szövegrész helyébe a „Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles elektromos, elektronikus
berendezésből képződött hulladék”,
e)
3. melléklet 1. pont 1.6. alpontjában az „eredeti” szövegrész helyébe az „eredeti vagy az eredetivel azonos
minőségű”
szöveg lép.
38. §		
A 197/2014. Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
39. §

(1) Hatályát veszti a 197/2014. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés utolsó mondata.
(2) Hatályát veszti a 197/2014. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , valamint” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 197/2014. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja.

40. §

(1) Nem lép hatályba a 197/2014. Korm. rendelet 36. §-a, 37. § (1) bekezdése és 39. §-a.
(2) Nem lép hatályba a 197/2014. Korm. rendelet 11. melléklete.

6. Záró rendelkezések
41. §

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

42. §

(1) Ez a rendelet
a)
az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot
tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek
forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és
VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i
255/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 31-én lép hatályba.
Az 1–15. §, a 17–19. §, a 21–25. §, a 26. § (3) bekezdés, a 27–39. § és az 1–3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
A 16. § és a 20. § 2015. január 2-án lép hatályba.
A 26. § (1) bekezdés 2015. október 2-án lép hatályba.
A 26. § (2) bekezdés 2017. január 1-jén lép hatályba.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

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

1. Az Ohr. 3. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Hulladék azonosítója (írja be a következő kódokat):
(i) A bázeli egyezmény IX. melléklete:
(ii) OECD kód [ha eltér (i)-től]:
(iii) IIIA. melléklet:(4)
(iv) IIIB. melléklet:(5)
(v) EK hulladékjegyzék:
(vi) Nemzeti kód:”
2. Az Ohr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat (1)–(3) pont szerinti lábjegyzete helyébe a
következő rendelkezések lépnek és a lábjegyzet a következő (4)–(5) ponttal egészül ki:
„(1) A zöldlistás és hasznosítási vagy laboratóriumi analízis célú rendeltetéssel küldött
szállítmányokat kísérő információ az 1013/2006/EK rendelet értelmében. A dokumentum
kitöltésével kapcsolatban lásd még az 1013/2006/EK rendelet IC. mellékletében szereplő
külön utasításokat.
(2) Háromnál több szállító esetén az 5. a), b), c) rovat szerinti információkat kell csatolni.
(3) Ha a szállítmányt szervező személy nem a hulladéktermelő vagy a gyűjtő, a
hulladéktermelőről vagy a gyűjtőről információt kell szolgáltatni.
(4) Az 1013/2006/EK rendelet III A. mellékletének megfelelően megadott vonatkozó
kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes
sorai, például a B1100, B3010 és B3020 sor csak bizonyos hulladékokra korlátozódnak a III
A. mellékletnek megfelelően.
(5) Az 1013/2006/EK rendelet III B. mellékletében felsorolt BEU-kódokat kell alkalmazni.”
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2. melléklet a 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …/2014. (….) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek
I.

A
Közúti szállítás esetén

1.

Szerbia

Röszke

2.

Ukrajna

Záhony

II.

Vasúti szállítás esetén

1.

4.

III.
1.

IV.
1.

Szerbia

B
Cím, fax, e-mail
NAV Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
Cím, fax, e-mail

Kelebia

NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia
vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu
Ukrajna
Záhony, NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és
Eperjeske Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltség Záhony,
Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
Vízi szállítás esetén (Duna)
Cím, fax, e-mail
Szerbia
Mohács NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Mohács
7700 Mohács, Budapesti ou. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu
Légi szállítás esetén
Cím, fax, e-mail
Budapest–Liszt
NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság
Ferenc Nemzetközi
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu
„
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3. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez „2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke
1. A gyűjtési arány mértéke:
1.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési
arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként:
Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória:

2015-től:

1. Háztartási nagygép
2. Háztartási kisgép
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek
5. Világítótestek
5a. Gázkisüléses elven működő lámpák
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű,
rögzített ipari szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvostechnikai eszköz, kivéve beültetett és fertőzött termékek
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök
10. Adagolóautomaták

48 %
27 %
45 %
40 %
7%
40 %
8%
7%
7%
7%

1.2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi
minimális gyűjtési kötelezettség megállapítására – berendezés-kategóriánként – a következő
képletet kell alkalmazni:
B=F×K
ahol:
B:
a tárgyévben az adott elektromos, elektronikus berendezés-kategóriából minimális
gyűjtési kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés
mennyisége (kilogrammban megadva);
F:
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott
kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban
megadva);
K:
a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezéskategóriánként meghatározott, tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke
(százalékban megadva).
1.3. Az Információs (IT) és távközlési berendezések (3. kategória): az ”F” szerinti mennyiség
gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 12%-ot képcsöves berendezésből kell
teljesíteni.
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1.4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek (4. kategória): az ”F” szerinti
mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 15%-ot képcsöves
berendezésből kell teljesíteni.
2. Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány
mértéke:
2.1. A minimális újrahasználatra előkészítési, valamint hasznosítási és újrafeldolgozási arány
mértéke 2017. december 31-ig:

1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. Információs (IT) és távközlési berendezések
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus
panelek
5. Világítótestek

85%
75%
80%
80%

Újrahasználatra
előkészítési és
újrafeldolgozási
arány (A):
80%
55%
70%
70%

5a. Gázkisüléses elven működő lámpák

75%

55%

75%

80%

75%

55%

75%
75 %

55%
55%

75%
85%

55%
80%

Elektromos és elektronikus berendezés-kategória:

6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve
nagyméretű, rögzített ipari szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és
fertőzött termékek
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök
10. Adagolóautomaták

Hasznosítási arány
(R):

2.2. A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezéskategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:
ahol:

H=T×R

H:
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká
vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség
(kilogrammban megadva);
T:
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká
vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);
R:
a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban
megadva).
2.3. Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására –
elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni:
U=T×A
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ahol:
U:
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká
vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra
előkészítendő, újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);
T:
a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);
A:
a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési,
újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).”	
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A Kormány 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– az érintett érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével –,
a 2. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. §		
A reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet Melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Világszervezete
által üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a továbbiakban: ePCT rendszer) használatával
nyújthatók be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához mint átvevő hivatalhoz. Azzal a bejelentővel és
képviselőjével, aki az ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a nemzetközi szabadalmi bejelentést, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala mint átvevő hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint, szükség esetén elektronikus úton
tartja a kapcsolatot.
(2) A bejelentő vagy képviselője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától elektronikus úton érkező levél átvételét
köteles a következő munkanap végéig elektronikus úton visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala a levelet elektronikus úton ismételten megküldi. Ha a bejelentő vagy képviselője
a második levelet sem igazolja vissza a következő munkanap végéig, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásbeli
kapcsolattartás más formáját alkalmazza.
(3) A bejelentő vagy képviselője által elektronikus úton küldött levél beérkezését a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala a beérkezést követő munkanap végéig visszaigazolja.”
3. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelethez
A reprográfiára szolgáló készülékek [a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 1001/2013/EU (2013. október 4.) bizottsági
rendeletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrának megfelelő vámtarifaszámok alapulvételével]:
KN-kód

Árumegnevezés

8443 31 20

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező,
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék,
amely elsődlegesen digitális másolási funkcióval rendelkező szkenneralapú másológép,
elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 31 80

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező,
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.

8443 32 10

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas
nyomtató.
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8443 32 91

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas
szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 32 93

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas optikai
rendszerrel ellátott másológép.

8443 32 99

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más
készülék.

8443 39 10

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas
szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 39 31

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, optikai
rendszerű másológép.

8443 39 39

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, más
másológép.

8443 39 90

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas más
készülék.

8472 10 00

Más irodai sokszorosítógép.
”

A Kormány 372/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló
199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A Nyilvántartási Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként a Kötv. 71. § (1) bekezdése
szerint ellátja]
„e) a világörökségi területek és a világörökségi várományosi helyszínek”
(központi, közhiteles nyilvántartás elektronikus adatkezelésével kapcsolatos hatósági és szakmai feladatokat.)
(2) A Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A Nyilvántartási Iroda az Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: OÉNy) vezető szervezet,
az örökségvédelmi hatóság, az építésügyi hatóság, a földhivatalok, a jegyző, a főjegyző, valamint a feltárási
joggal rendelkező intézmények számára elektronikus hozzáférést biztosít az általa kezelt, a régészeti örökség és
a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz.
(3) A Nyilvántartási Iroda az OÉNy felhasználói számára hozzáférést biztosít a régészeti örökség és a műemléki
érték védelmével kapcsolatos követelményekről és szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott
dokumentumok elektronikus úton történő benyújtása érdekében.”

2. §		
A Kormányrendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Központ a Kötv. 7/A. §-ában foglaltak érdekében részt vesz a régészeti örökség védelmével kapcsolatos
feladatok ellátásában, amelyek körében
a) közreműködik a régészeti örökség felkutatásában,
b) gondoskodik – a szerzői jogi rendelkezésekkel összhangban – a régészeti örökséggel összefüggő tudományos
adatbázis létrehozásáról, fenntartásáról, a tudományos eredmények hozzáférhetővé tételéről,
c) végzi a lelőhelyek felülvizsgálatát és klasszifikációját,
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d) a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházás (a továbbiakban: nagyberuházás) esetén a beruházó megbízásából
előzetes régészeti dokumentációt készít, ennek részeként próbafeltárást végez,
e) ellátja a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció feladatait,
f ) kidolgozza a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszereket, szakmai irányelveket,
protokollokat,
g) gondoskodik a Kötv. 14. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításának és a Kötv. 18. §
(2) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás megszüntetésének az előkészítéséről,
h) intézkedik a Kötv. 74. § (2) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő
feljegyzése iránt,
i) gyakorolja a leletanyag állami tulajdonjogáról történő lemondás jogát,
j) közreműködik a Kötv. 16. §-a szerint a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek ellenőrzésében,
k) igazolást ad ki a régészeti korú tárgyak tulajdonjogának átadását megelőző bejelentéséről.”
3. §		
A Kormányrendelet a következő 8/A. §-sal és 8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Központ szakmai tanácsadó testületként működteti az Ásatási Bizottságot, amely a régészeti örökség
védelmével kapcsolatos és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a Központ és az örökségvédelmi
hatóságok munkáját.
(2) Az Ásatási Bizottság tizenegy tagú testület, amelynek
a) egy tagját a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM),
b) egy tagját a Budapesti Történeti Múzeum,
c) három tagját a megyei hatókörű városi múzeumok,
d) két tagját az egyéb régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok,
e) egy tagját a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények, valamint
f ) egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet,
g) két tagját a miniszter
javaslata alapján a kimagasló szakmai tapasztalattal rendelkező régész szakemberek közül két évre a Központ
elnöke kéri fel.
8/B. § (1) A Központ szakmai tanácsadó testületként működteti a Műemléki Tanácsadó Testületet (a továbbiakban:
Testület), amely a műemléki érték védelmével kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében,
vagy szakértőként a hatósági eljárás során segíti a Központ munkáját.
(2) A Testület tizenhárom tagból áll, amelynek
a) két tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet,
b) két tagját a műemlékvédelmi szakirányú továbbképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
c) két tagját a művészettörténet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
d) két tagját az okleveles restaurátorművész osztatlan képzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
e) két tagját a Magyar Építész Kamara,
f ) egy tagját az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság,
g) két tagját a miniszter
javaslata alapján a műemléki területen szakértői jogosultsággal és kimagasló elméleti és gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberek közül két évre a Központ elnöke kéri fel.
(3) A Testület üléseire további szakértőt hívhat meg.”
4. §		
A Kormányrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Kormány a Kötv. 86. §-a szerinti elővásárlási jogot gyakorló szervnek a Központot jelöli ki.
(2) A Központ az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a Kötv. 86. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetben a kultúráért felelős miniszter javaslatára, a Kötv. 7. § 9. pontja szerinti közgyűjtemény bevonásával is
teljesítheti.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a kultúráért felelős miniszter a Központnál írásban előterjesztett kérelmében
megjelöli a teljesítésben részt vevő közgyűjteményt és igazolja az elővásárlási jog gyakorlásához szükséges fedezet
meglétét.
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben – a megvásárolt védetté nyilvánított kulturális javak vagyonkezelőjének
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
38/C. §-a szerinti kijelöléséig – azon közgyűjtemény őrzésébe kerülnek, amely a vételárat rendelkezésre bocsátotta.”
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5. §		
A Kormányrendelet a következő 22. §-sal és 23. §-sal egészül ki:
„22. § Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont a fertőrákosi Püspöki palotával kapcsolatos feladatok és
jogviszonyok tekintetében a Központ jogutódja.
23. § (1) Az MNM-től a Központhoz került
a) előzetes régészeti dokumentáció készítése, ennek részeként próbafeltárások végzése,
b) nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció,
c) a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek, protokollok készítése,
d) műemléki kutatás és tervezés
feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközökkel, ezek között különösen a feladatok ellátásához szükséges
ingatlan vagyonkezelésével és az átvett feladatok ellátása során keletkezett szerzői jogokkal kapcsolatos
jogviszonyokban a Központ az MNM jogutódja.
(2) Az átvett feladatokat ellátó közalkalmazottak jogviszonya tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 25/C. § (4)–(13) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó, hatályában 2015. január 1. napján áthúzódó egyes szerződésekből,
az előzetes régészeti dokumentáció készítésével kapcsolatos szerződések esetében a beruházóval megkötött,
hatályában 2015. január 1. napján áthúzódó szerződésekből és az azokhoz kapcsolódó alvállalkozási szerződésekből
származó jogok és kötelezettségek az MNM-ről a Központra szállnak át, a szerződések átruházásáról a felek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:208. §-a szerinti megállapodásban rendelkeznek.
(4) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó feltárási engedélyek esetében – hatósági bejelentés és döntés nélkül –
az MNM mint a feltárási engedély jogosultja helyébe a Központ lép.
(5) Az MNM a Központ által átvett feladatokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot köteles a Központnak
átadni, és a Központ feladatellátásához szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adathoz, adatbázishoz köteles
a Központ számára hozzáférést biztosítani.
(6) A Központ által az (1) bekezdés szerint átvett feladatokhoz kapcsolódó egyéb jogviszonyokban jogutódlás nem
következik be.”
6. §		
A Kormányrendelet
a)
5. § (1) bekezdés b) pontjában az „engedélyek,” szövegrész helyébe az „engedélyek és a feltárási
dokumentációk,” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés d) pontjában a „műemlékek” szövegrész helyébe „műemléki értékek, a műemlékek” szöveg,
c)
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „bejegyzése iránt, valamint” szövegrész helyébe a „feljegyzés iránt.” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a Kormányrendelet
a)
7. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
7. § (2) bekezdésében a „Kötv. 63. § (6) bekezdésében meghatározott” szövegrész.
8. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelete
egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási
szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,
4. általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely olyan képesítést ad, ami nem kizárólag vagy nem
elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható,
hanem nagymértékben hasznosítható más vállalkozásnál vagy munkaterületen (pl. a különböző független
harmadik felek által együttesen szervezett képzések, a különböző vállalkozások munkavállalói számára nyitott
képzések, vagy a Felnőttképzési Akkreditációs Testület és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által engedélyezett
képzések),
5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
7. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás
igényeihez igazítottan jön létre,
8. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
9. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
10. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz)
I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
11. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
12. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított
energiamennyiség,
13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
14. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
15. fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,
16. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
17. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
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18. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,
19. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget
meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ide értve
a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása
nem finanszírozható),
20. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz,
21. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon,
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,
22. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
23. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely
új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény
eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került
vagy bezárásra került volna,
24. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági legmodernebb
technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát
magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy
b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át
kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,
25. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
26. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
27. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
28. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
29. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja
szerinti munkahely,
30. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi
hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, nemfizetéssel szemben nincs biztosítva,
és amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől függ
(pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ide értve a mezzanin tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy
elsőbbségi tőke),
31. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
32. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci
feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra
került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg –
a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
33. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
34. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
35. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
36. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
37. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti
létesítmény,
38. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. §
(4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek
(pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás
költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet
beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,
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39. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
40. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
41. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
42. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,
43. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
44. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás
számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,
45. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,
46. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti
munkavállaló,
47. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított,
valamint a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű,
közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
48. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
49. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
50. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
51. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
52. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
53. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
54. tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás: olyan kisvállalkozás, amely nem szerepel a tőzsde hivatalos jegyzékében,
kivéve az alternatív kereskedési platformot,
55. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
56. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének
olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új
vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,
57. 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk
18. pontja szerinti munkavállaló.
(2) Az (1) bekezdés 21. pontja szerinti ellenszolgáltatásnak meg kell haladnia a részvételi költségeket és a sportoló
jövedelmének jelentős részét kell kitennie függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e
munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.
(3) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az (1) bekezdés 24. pont b) alpontja szerinti
arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.”
2. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 3. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:
(A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai a következő jogcímeken használhatók fel:)
„37. helyi infrastruktúra fejlesztése.”
3. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, a 651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”
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(1) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 3. §)
„a) 1–11., 13–21., 23., 26., 27., 32. és 33. pontjában megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási támogatás
nyújtható,”
(2) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 3. §)
„g) 29. és 34. pontjában megjelölt jogcímek alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nyújtható,
h) 31. pontjában megjelölt jogcím alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
nyújtható,”
(3) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. §-a a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A 3. §)
„k) 4., 14. és 15. pontjában megjelölt jogcímek alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott támogatás nyújtható,
l) 37. pontjában megjelölt jogcím alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
nyújtható.”

5. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 7–9. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„7. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
7. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz
a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti
tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
8. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy
a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és
középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.
9. § Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
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e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló
beruházáshoz,
h) ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg
az Európai Gazdasági Térség, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján –
tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az Európai Gazdasági Térség területén a támogatási
kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
i) szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
j) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kutatási infrastruktúrához.
10. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében
meghatározott mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy
a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió
eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új
munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
10/A. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az
a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege
a munkakör betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését
követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig
fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
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(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján
merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
e) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő,
vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi
költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számítva kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven, nagyvállalkozás
esetén legalább öt éven keresztül az érintett területen fenntartja.
10/B. § A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

8. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
11. § Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem
összefonódás útján jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos
bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági
tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
12. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak
névértéke nem haladhatja meg
a) az 1 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.
(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a névérték legmagasabb összege az (1) bekezdésben
meghatározott összeg, valamint a 10 év és a hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható
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meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre
vonatkozó legmagasabb összeggel.
12/A. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás,
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.
(2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított
legmagasabb hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás
tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű
kezességvállalás esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó
legmagasabb összeggel.
(3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.
12/B. § Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a sajáttőke-befektetést és
a kvázisajáttőke-befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási
egyenértéke nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.
12/C. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 12–12/B. §-ban meghatározott támogatási eszközök
kombinációja révén is, ha az egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az adott eszközre vonatkozóan
megengedett legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a kombinált eszköz
részét képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának
meghatározásához.
(2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 12–12/B. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetők.

9. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
13. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében
megvalósított beruházáshoz.
(3) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(4) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.
13/A. § (1) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó,
a (2) és (3) bekezdés szerinti beruházási költség számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.”
6. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
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(4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és
berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs
költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek
a képzésen,
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.”
7. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
8. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 15. alcíme helyébe a következő alcím lép és a rendelet a 15. alcímet követően
a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

„15. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásra
vonatkozó szabályok
20. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez
vagy korszerűsítéséhez,
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b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével,
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább
30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha
e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
20/A. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és
működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
20/B. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő
működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-,
a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak
el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

15/A. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
20/C. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha
ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok
fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.
(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
20/D. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási
költsége számolható el.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti
különbséget.
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(3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.”
9. §

(1) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) – a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatás és a csekély összegű támogatás kivételével,
figyelembe véve a 17. § (4) bekezdésében foglaltakat is – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,”
(2) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem ítélhető meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 7., 9., 10., 15. és 15/A. alcím szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 7., 8., 15. és 15/A. alcím szerinti, valamint a kis- és középvállalkozás
vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére
támogatás, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) támogatás, ha azt import áruk helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel nyújtandó támogatás, amely az uniós jog megsértését eredményezi.”

10. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor
ítélhető meg, ha a kedvezményezett a projekt megkezdése előtt a támogatási kérelmét – a 651/2014/EU bizottsági
rendelet szerinti támogatás esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott
kötelező tartalmi elemekkel írásban – benyújtotta.
(2) Ha a kedvezményezett nagyvállalkozás, a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén köteles
igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.”
11. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.”
12. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 24. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás
abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(5) A 8. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
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határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.”
13. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A 6. § f ) pontja szerinti támogatási kategória esetén 2014. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.”
14. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
15. §

(1) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 29. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet)
„a) 6. § c) pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3.o.) I. fejezete, valamint 38. és 39. cikke,
b) 6. § d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)
(2) A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 29. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„f ) 6. § a), b), g), h), k) és l) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 38., 55. és 56. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)

16. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 29. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„f ) 6. § a)–c), g), h), k) és l) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 31., 38., 55. és 56. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)
17. §		
A 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 15. § (7) bekezdés a) pontjában a „hátrányos helyzetű munkavállalók” szövegrész
helyébe a „800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók” szöveg lép.
18. §		
Hatályát veszti a 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a)
6. § i) pontja,
b)
14. § (3) bekezdésében az „első” szövegrész.
19. §		
Hatályát veszti a 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a)
2. § 4. és 45. pontja,
b)
5. § (3) bekezdésében a „800/2008/EK bizottsági rendelet, a” szövegrész,
c)
6. § f ) pontja,
d)
22. § (2) bekezdése,
e)
24. § (1) bekezdése, és
f)
29. § a) pontja.
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2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
20. §		
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet]
11. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Nem nyújtható támogatás)
„j) szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
k) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kutatási infrastruktúrához.”
21. §		
A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelet hatálybalépését követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
22. §		
A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kis- és középvállalkozás” szövegrész
helyébe a „kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás” szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti a 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 28. §-a.

3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
24. §		
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet]
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,
5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
7. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
8. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
9. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
10. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
11. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
12. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
13. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
14. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
15. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely
új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény
eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került
vagy bezárásra került volna,
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16. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás
és képzés,
17. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
18. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,
19. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
20. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
21. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
22. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
23. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja
szerinti munkahely,
24. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
25. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
26. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci
feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra
került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg –
a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
27. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
28. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
29. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
30. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
31. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
32. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
33. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
34. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
35. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,
36. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
37. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított,
valamint a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű,
közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
38. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
39. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
40. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
41. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
42. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének
olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új
vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.”
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25. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 3. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások
a következő jogcímeken használhatók fel:)
„11. képzés.”
26. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás
kizárólag átlátható formában nyújtható.”
27. §

(1) A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 3. §)
„a) 1–11. pontja alapján csekély összegű támogatás nyújtható,
b) 1., 4., 6. és 7. pontja alapján regionális beruházási támogatás nyújtható,
c) 2. és 3. pontja alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás nyújtható,”
(2) A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A 3. §)
„g) 1. és 11. pontja alapján képzési támogatás nyújtható,
h) 1–3. pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás nyújtható.”

28. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
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29. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 8. és 9. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek és a rendelet a 9. alcímet
követően a következő 9/A. és 9/B. alcímmel egészül ki:

„8. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
8. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz
a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti
tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
9. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy
a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és
középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.
10. § Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló
beruházáshoz,
h) ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg
az Európai Gazdasági Térség, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján –
tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az Európai Gazdasági Térség területén a támogatási
kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
i) szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
j) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kutatási infrastruktúrához.
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11. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében
meghatározott mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy
a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió
eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új
munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
11/A. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az
a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti
költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör
betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését
követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig
fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján
merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
e) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
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c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő,
vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi
költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számítva kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven, nagyvállalkozás
esetén legalább öt éven keresztül az érintett területen fenntartja.
11/B. § A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

9. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
12. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.
(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.
(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés
szerinti kutatási kategóriák közé.
13. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
(2) A 12. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható
a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol
ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános
számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs
költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,
d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha
azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(3) A 12. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége
számolható el.
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14. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha
ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy
legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és
egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási
és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen
az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy
bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak,
ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb
az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.
(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

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

9/B. Képzési támogatásra vonatkozó szabályok
14/B. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és
berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs
költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek
a képzésen,
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.”
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(1) A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) – a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatás és a csekély összegű támogatás kivételével,
figyelembe véve a 7. § (4) bekezdésében foglaltakat – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,”
(2) A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem ítélhető meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 8. és 10. alcím szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 8. alcím szerinti, valamint a kis- és középvállalkozás vásárokon való
részvételéhez kapcsolódó támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére
támogatás, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) támogatás, ha azt import áruk helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel nyújtandó támogatás, amely az uniós jog megsértését eredményezi.”

31. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 21. §-a és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lép:
„21. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
22. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.”
32. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
33. §		
A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 27. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet)
„a) 6. § a) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.),
b) 6. § b)–d), g) és h) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 25., 28. és 31. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)
34. §		
Hatályát veszti a 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a)
15. § (3) bekezdésében az „első” szövegrész,
b)
25. §-a.
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4. A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes
szabályokról szóló 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
35. §

(1) A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról szóló
34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,”
(2) A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,”
(3) A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. § 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő
4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
4a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
5. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,”
(4) A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„16. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,”

36. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”
37. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
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a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
38. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 15. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) csekély összegű támogatás kivételével – figyelembe véve a 13. § (4) bekezdésében foglaltakat – nehéz
helyzetben lévő vállalkozás részére,”
39. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
40. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § E rendelet
a) 6. § a) pontja a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése című, SA.37578 (2013/N). számú bizottsági határozat,
b) 6. § b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
41. §		
A 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 16. §-ában az „intenzitást” szövegrész helyébe az „intenzitást vagy támogatási
összeget” szöveg lép.
42. §		
Hatályát veszti a 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 19. §-a.

5. A Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére
és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány
készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról szóló
35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
43. §		
A Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek
beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források
felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról szóló 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban:
35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő
1a. és 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
1a. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
2. belső szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató,
2a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,”
44. §

(1) A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás akkor nyújtható, ha
a közszolgáltatási szerződés megfelel a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek.
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(2) A szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 23. §-ában és
az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.
(3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és
az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.”
(2) A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az amortizációs időszak végéig változás nem
történhet, használatából bármely szervezetnek az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen
gazdasági előnye nem származhat.”
45. §		
A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
46. §		
A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
47. §		
A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) 6. § c) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.)”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)
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48. §		
A 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdésében az „intenzitást” szövegrész helyébe az „intenzitást vagy
támogatási összeget” szöveg lép.
49. §		
Hatályát veszti a 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 9. alcíme.

6. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosítása
50. §		
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet]
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,
4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
5. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
6. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
7. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
8. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
9. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
10. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
11. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított
energiamennyiség,
12. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
13. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
14. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
15. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
16. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
17. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely
új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény
eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került
vagy bezárásra került volna,
18. kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés,
19. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
20. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
21. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
22. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja
szerinti munkahely,
23. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
24. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci
feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra
került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg –
a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
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25. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
26. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,
27. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
28. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
29. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
30. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
31. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 107. pontja szerinti
energiatermelés,
32. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
33. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,
34. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
35. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított,
valamint a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű,
közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
36. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
37. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
38. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
39. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
40. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
41. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
42. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének
olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új
vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.”
51. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás
kizárólag átlátható formában nyújtható.”
52. §

(1) A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 3. §)
„b) 1–13., 15., 16., 18. és 21. pontja alapján regionális beruházási támogatás nyújtható,
c) 1–13. pontja alapján az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem
szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás nyújtható,”
(2) A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 3. §)
„e) 1–13. és 15. pontja alapján a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott
beruházási támogatás nyújtható,
f ) 1–13., 15., 16. és 18. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás nyújtható,
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g) 1., 2., 4–7., 13. és 18. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
nyújtható,
h) 1–13., 18., 19. és 21. pontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás nyújtható,”
53. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk
(8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás
hatálya alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
54. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 8. és 9. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„8. A regionális beruházási támogatás
8. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz
a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti
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tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
9. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy
a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és
középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.
10. § Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló
beruházáshoz,
h) ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg
az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi,
hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő
beruházás befejezését követő két éven belül,
i) szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
j) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kutatási infrastruktúrához.
10/A. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében
meghatározott mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy
a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken ötvenmillió
eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új
munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
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10/B. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az
a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti
költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör
betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését
követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig
fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján
merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó
eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
e) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő,
vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi
költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket
a munkahely első betöltésétől számítva kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven, nagyvállalkozás
esetén legalább öt éven keresztül az érintett területen fenntartja.
10/C. § A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
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ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

9. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését szolgáló beruházási támogatás
11. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését
szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha
a beruházás
a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő
környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti
szabványok meglététől,
b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi
szint emelését,
c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul,
feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor
nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy
d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal
alkalmazandóvá az érintett járműre.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett
uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
11/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.
11/B. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási
költség
számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.”
55. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 11–14. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„11. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás
13. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy
a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
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(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt
történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 11/A. § (3) bekezdése szerint növelhető.
(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül
kapcsolódó, a 11/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

12. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
14. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében
megvalósított beruházáshoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 11/A. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 11/B. §
(2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
15. § (1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 11/A. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha
a) az új kapcsoltenergia-termelő egység az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október
25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak megfelelően a nem kapcsolt
energiatermeléshez viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást ér el,
b) a beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi egység
kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez az erőművi
egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.
(4) A támogatás keretében
a) a támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású hagyományos hő- vagy energiatermelő
létesítmény beruházási költségének a különbsége,
b) a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

14. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
16. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.
(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható
bioüzemanyag előállítására irányul.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.
16/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 16/C. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 16/C. § (4) bekezdése esetén.
(2) A támogatási intenzitás a 11/A. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(3) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi
versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(4) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban,
a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének
kizárásával.
16/B. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
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b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet
a termelés eredményétől.
(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.
16/C. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
beruházási költség számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy
már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége
számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.
(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás,
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.”
56. §

(1) A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) – a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatás és a csekély összegű támogatás kivételével,
figyelembe véve a 6. § (4) bekezdésében foglaltakat – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,”
(2) A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem ítélhető meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez a 8., 9. és 11–14. alcím szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 8. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére
támogatás, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) támogatás, ha azt import áruk helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel nyújtandó támogatás, amely az uniós jog megsértését eredményezi.”

57. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 20. §-a és 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
21. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.”
58. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatás esetén kizárólag a közszolgáltatással való
megbízás és a költségek előre meghatározását követően felmerült költség számolható el.”
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59. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes operatív programok jogcímrendeleteinek módosításáról szóló 11/2014. (XII. 30.)
MvM rendelettel (a továbbiakban: MvM rendelet) megállapított rendelkezéseit az MvM rendelet hatálybalépését
követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”
60. §		
A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 26. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet)
„a) 5. § b)–h) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1.o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 36-38., 40. és 41. cikke,
b) 5. § a) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz)
61. §		
Hatályát veszti a 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a)
5. § d) pontja,
b)
7. alcíme,
c)
10. alcíme, és
d)
24. §-a.

7. A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló
5/2014. (X. 31.) MvM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről
62. §		
Nem lép hatályba a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2014. (X. 31.)
MvM rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja.

8. Záró rendelkezések
63. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. §, 11. §, 16. § és 19. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

64. §		
Ez a rendelet
a)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1.o.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), d), f ) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 16/B. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint
augusztus 1. és december 31. között, a 2015. évben – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag február 1. és
augusztus 31. között lehet benyújtani, kivéve a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a 2. § (1) bekezdés
a) pont ac) alpontja szerinti intézkedést.
(1a) Amennyiben az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között jár le,
a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja,
kivéve, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezetten 2015. január 1. és 31. közötti
benyújtási időszakot határoz meg.”
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre
emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. május 31.
napjáig, vagy ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg
a megvalósításra, illetve az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott
műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet az IH által rendszeresített, az ME honlapján közzétett formanyomtatványon az IH-hoz kell benyújtani
2014. december 31-ig. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az IH-nak rendszeresíteni:
a) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma,
b) az ügyfél egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma vagy őstermelői
igazolvány száma,
c) az ügyfélnek az adatai felhasználásához való hozzájárulása,
d) az ügyfél aláírása.”
(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása helyett a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás
– amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések
alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha
az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de
nem éri el az összeg 80%-át. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások
összegének legalább 50%-át nem teljesíti, az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.”
(5) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 36/J. §-sal egészül ki:
„36/J. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 13. § (8) és (9) bekezdést, 15. § (1) bekezdés
a) pontot, 16. § (1) bekezdést, és 35. § (12) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
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(2) A 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel megállapított 16/B. § (1a) bekezdést és 25. § (2a) bekezdést a 12/2014.
(XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) A 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel megállapított 35. § (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet
hatálybalépését követő 10. napot követően hozott kifizetési döntések esetében kell alkalmazni. ”
2. §		
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a)
2. § (5) bekezdésében az „a vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért
felelős miniszter” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés a) pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)” szöveg,
c)
5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet (a továbbiakban: VM MGI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: NAIK MGI)” szöveg,
d)
5. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „VM MGI” szövegrész helyébe a „NAIK MGI” szöveg,
e)
25. § (4) bekezdésében az „a VM hivatalos honlapján” szövegrész helyébe az „az ME hivatalos honlapján”
szöveg,
f)
28/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „VM hivatalos honlapjáról” szövegrész helyébe az „ME honlapjáról” szöveg,
g)
29. § (2) bekezdésében az „a VM” szövegrész helyébe az „az ME” szöveg,
h)
29. § (3) bekezdésében a „VM MGI-hez” szövegrész helyébe a „NAIK MGI-hez” szöveg,
i)
29. § (4) bekezdésében a „VM-MGI-hez” szövegrész helyébe a „NAIK MGI-hez” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 13. § (8) és (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés a) pontjában, 16. §
(1) bekezdésében és 35. § (12) bekezdésében az „ , adósságrendezés” szövegrész.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása
4. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban:
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet] Záró rendelkezések alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki.
„11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 6. § b) pontot a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
5. §		
A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6. § b) pontjában a „2008-2014” szövegrész helyébe a „2008-2015. május 15.”
szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
6. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet]
4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe]
„h) a vízügyi igazgatási szerv.”
(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:]
„d) a vízügyi igazgatási szerv.”
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(3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló törvény alapján a vízitársulat helyett
jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, a megvalósítási határidő, a Vhr. 25. § (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérően 2015. június 30.”
(4) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következő 12/E. §-sal egészül ki:
„12/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontját, 4. § (4) bekezdés
d) pontját, 5/A. §-t, 10. § (3) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
7. §		
Hatályát veszti a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdésében a „ , kivéve, ha a támogatási határozat
közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt időszak első napját megelőző 30. nap
között nem volt képzés” szövegrész.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása
8. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép.
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) tárgyév:
fa) az a naptári év, vagy
fb) a 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszak,
amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét;”
(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt
képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Földművelésügyi Minisztérium által előírt
képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:”
(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha)
„a) a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt
a NAKVI-hoz tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig;”
(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított
24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani.”
(5) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:)
„c) 2015. évben
ca) január 15-től február 13-ig,
cb) június 1-jétől június 30-ig.”
(6) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell
felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.”
(7) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/H. §-sal egészül ki:
„10/H. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 2. § f ) pontot, 3. § (1) bekezdést, 6. § (4) bekezdés
a) pontot, 7. § (6) és (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”
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9. §		
A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/C. §-ában a „2015. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. május 15-ig”
szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet] Záró rendelkezés alcíme a következő 82. §-sal egészül ki:
„82. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 45. § (8) és (9) bekezdést a 12/2014.
(XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”
11. §		
Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 45. § (8) és (9) bekezdése.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása
12. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A kifizetési kérelmeket a 2015. évben az (1) bekezdésben foglalt benyújtási időszakoktól eltérően kizárólag
január 1. és 31., valamint április 1. és 30. között lehet benyújtani, az (1) bekezdés szerinti módon.”

7. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet módosítása
13. §		
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (XI. 30.)
VM rendelet]
a)
4. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez
(a továbbiakban: NAKVI)” szövegrész helyébe az „az IH-hoz” szöveg,
b)
4. § (4) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés h) pontjában az „a NAKVI” szövegrész helyébe az „az IH” szöveg,
c)
4. § (5) bekezdésében a „NAKVI-hoz” szövegrész helyébe az „IH-hoz” szöveg,
d)
5. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „A NAKVI” szövegrész helyébe az „Az IH” szöveg,
e)
6. § (2) bekezdésében az „a vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfejlesztésért” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdés d) pontjában a „vidékfejlesztésért felelős minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
g)
11. § (1) bekezdésében az „a NAKVI-n” szövegrész helyébe az „az IH-n” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti a 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésében az „ÚMVP” szövegrész.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása
15. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított
formában kell csatolni a kérelemhez.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása
16. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
[a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított
formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás
során a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet]
megállapított 4. § (6a) bekezdést és 17. § (1) bekezdést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban
lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1) és (2) bekezdést a 12/2014.
(XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem
kell alkalmazni.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
17. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató
programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.)
VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(9) A projektterv teljesítési időszakok:
a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2015. január 31. között,
b) a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2015. január 31. között.
(10) A Bemutató Üzem az adott teljesítési időszakban – az eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül –
módosíthatja a projekttervét a programok témája, illetve időpontja tekintetében a még meg nem valósított
programokra vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét megfelelő indokolással
alátámasztva, postai úton kell megküldeni a NAKVI részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két
napon belül továbbítja azt az MVH részére.”
(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje
2014. május 31., valamint 2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
(8) A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje
2014. augusztus 1 – 2015. március 31.
(9) Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a (7) vagy a (8) bekezdésben szereplő határidőben benyújtani a kifizetési
kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még nem rendelkezik elsőfokú helyt adó vagy részben
helyt adó támogatási határozattal, akkor az eljárás eredményétől függően 2015. február 1. és május 31. között
benyújthatja a kifizetési kérelmét.”
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(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Bemutató Üzem
a) az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az adott résztvevőre vonatkozóan nem
jogosult támogatásra,
b) az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, akkor az adott bemutató üzemi program
vonatkozásában nem jogosult támogatásra.”
(4) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) és (10) bekezdést, 9. § (7)–(9) bekezdést,
10. § (1) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint
jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása
18. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.)
VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(9) A (3) bekezdésben foglalt megvalósítási határidőn belül az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond.”
(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az ügyfél a (4) és (5) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még
nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának
benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (4) és
(5) bekezdésben meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”
(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes
agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 10. § (9) bekezdést, 15. § (5a) bekezdést a 12/2014.
(XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is
alkalmazni kell.”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása
19. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 11. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 11. § (4) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén
a megvalósítási határidő utolsó napjáig az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan
nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett a támogatás egészéről lemond.”
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13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat
működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet
módosítása
20. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott
támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet]
2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. csoportos tájékoztatás: települési vagy járási szinten megtartott rendezvények, konzultációk keretében nyújtott
tájékoztatás;”
(2) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a GISZ 2014., valamint 2015. évi
működtetéséhez.”
(3) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A 4. §-ban foglaltakat a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 4. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen legalább 260 000 óra munkavégzést
teljesítenek a GISZ keretében a támogatási időszak végéig;
b) a 4. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók összesen a tájékoztatási irodákban a támogatási
időszak végéig legalább 220 000 óra időtartamban tájékoztatás céljából rendelkezésre állnak, amely időtartamba
beleértendő a kihelyezett ügyfélfogadásra fordított időtartam is;
c) a 4. § (1) bekezdés j) pontjától eltérően a GISZ tanácsadók részére a támogatási időszak végéig legalább
3 alkalommal kötelező továbbképzést szervez az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységeikhez
kapcsolódóan;
d) a 4. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a 2015. évi támogatási időszakra egy tájékoztatási tervet kell készíteni,
e) a 4. § (1) bekezdés l) pontjától eltérően a tájékoztatási tervet 2015. február 16-ig kell benyújtani az IH részére,
f ) az ügyfél a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében megvalósult rendezvényen a résztvevők által aláírt
jelenléti ívet készít a résztvevők ügyfélazonosító-számának feltüntetésével.”
(4) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatás forrása a 2014. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely
6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.
(1a) A támogatás forrása a 2015. évi támogatási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló Gazdálkodói Információs Szolgálat jogcímhez rendelt keretösszeg, amely
6,100 millió euró, de legfeljebb 1,812 milliárd forint.”
(5) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás felső határa a 2014. évi támogatási időszakban
a) egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatásra: 1 289 220 000 Ft,
b) csoportos tájékoztatásra: 158 900 000 Ft,
c) széleskörű tájékoztatásra: 36 600 000 Ft,
d) adminisztratív és szakmai koordinációra: 327 070 000 Ft.”
(6) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon,
postai úton a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2014. április 28. és május 9. között lehet benyújtani
az MVH központi szervéhez.
(1a) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon,
postai úton a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan 2015. január 20. és február 2. között lehet benyújtani
az MVH központi szervéhez.”
(7) A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Kifizetési kérelmet a 2014. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített,
és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2014. május 10–31.,
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(8)

(9)

(10)

(11)

2014. július 5–31., 2014. október 5–31., és 2015. január 5–31. között a GISZ működtetésének a benyújtási
időszakot közvetlenül megelőző három hónap során – a 2014. május 10–31. benyújtási időszak esetében
a 2014 január 1 – 2014. március 31. időszak során – felmerült költségeire vonatkozóan.
(1a) Kifizetési kérelmet a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy
részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél – az MVH által rendszeresített, és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton – nyújthat be 2015. május 5–31., 2015. július 5–31., és
2015. szeptember 5–15. között a GISZ működtetésének a benyújtási időszakot közvetlenül megelőző két hónap
során – a 2015. május 5–31. benyújtási időszak esetében a 2015. január 1 – 2015. április 30. időszak során – felmerült
költségeire vonatkozóan, azzal hogy az ügyfél a 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti tevékenységek esetében nem
számolhat el a 2015. január–február hónap során felmerült költséget.”
A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2014. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási
határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2014. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.
(2a) A 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan az első kifizetési kérelemben elszámolhatóak a támogatási
határozat jogerőre emelkedését megelőzően, de legkorábban 2015. január 1-jét követően, a GISZ e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti működtetésének költségei is.”
A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell:)
„g) a 2015. évi támogatási időszakra vonatkozóan továbbá a széleskörű tájékoztatási tevékenység keretében
megvalósult rendezvény jelenléti íveit.”
A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyes támogatási időszakok kezdete és a támogatási határozat
kézhezvétele közötti időszakra vonatkozóan a GISZ működtetésére vonatkozó kifizetési kérelem alapja
a pénzügyileg rendezett, kiadást igazoló számviteli bizonylat, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, valamint
a vezetett nyilvántartások, tevékenységi naplók.”
A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(7) bekezdések szerinti jogkövetkezményeket csak az érintett támogatási időszakban lehet alkalmazni.”

21. §		
A 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet
a)
5. § (7) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 3. pontja”
szöveg,
b)
5. § (7) bekezdés b) pontjában a „(2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 2. pontja”
szöveg,
c)
5. § (7) bekezdés c) pontjában a „(2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 6. pontja”
szöveg,
d)
5. § (7) bekezdés d) pontjában a „(2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés 1. pontja”
szöveg,
e)
9. § (2) és (4) bekezdésében az „az adott negyedévben benyújtott kifizetési kérelmében” szövegrész helyébe
az „a benyújtott kifizetési kérelmében” szöveg
lép.

14. Záró rendelkezés
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az emberi erőforrások minisztere 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. §
(5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat
vagy vegyületcsoportokat.
2. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
3. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás
megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése
megtörtént.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelethez
ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE
A következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,
valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és
jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:
1. Azok
1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) az AM-2201
kivételével, vagy
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy
1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy
1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy
1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy
1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy
1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)
szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
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1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához
1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve
1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett
cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-,
N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot
tartalmazó származéka kapcsolódik.
1.16. az indolváz
1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve
1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban –
halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.
1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy
vagy több
1.17.1. halogénatomot vagy
1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.
1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az 1.12. és az 1.14. szerinti karboxamidok
nitrogénatomjához
1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.
1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.19.1. 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve
több halogénatomot
tartalmazhat.
1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet
1.20.1. egy olyan piperazingyűrűnek, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy
1.20.2. egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszernek, amely 7–10 szénatomból
és egy vagy két nitrogénatomból áll.
1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3–10 szénatomos gyűrűből áll és egy
vagy több 1–3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.
2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion,
α- Pyrrolidinovalerophenone, Pentedron kivételével, amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja
2.1.1.
legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több
2.2.1.
halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, metiléndioxicsoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1.
1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2.
benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3.
pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.
3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
3.1. az aminocsoport nitrogénje
3.1.1.
legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,
3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben
3.2.1.
hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.
4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –,
a 25I-NBOMe kivételével, amelyekben
4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több
4.1.1.
legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy
metoxialkil-csoportot,
4.1.2.
acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot
tartalmazhat
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4.2.
4.3.

az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;
az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja
4.3.1.
legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;
4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több
4.4.1.
legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-,
alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve
4.4.2.
halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-,
etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot
tartalmazhat.
5. Az 1–4. pontban foglaltakon túlmenően továbbá
5.1. a következő vegyületek:

1.

A

B

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,

Kémiai név

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

2.

2C-B-BZP
1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine

3.

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

4.

Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

5.

Harmin

7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline

6.

5-MeO-triptamin

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine

7.

N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA)

N-benzyl-1-phenylethanamine

8.

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

9.

1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin)

1-phenylpropan-1-amine

10.

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

11.

URB-754

6-methyl-2-[(4-methylphenyl)
amino]-1-benzoxazin-4-one

12.

RH-34

3-[2-(2-methoxybenzylamino)
ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione

13.

MTP, methcathinone thiophen analog

2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one

14.

N-ethylnorketamine

2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

15.

AM-1248 azepane isomer

adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl]
methanone

16.

4-benzylpiperidine

4-(phenylmethyl)piperidine

17.

3,4-dichloromethylphenidate/ 3,4-CTMP

methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]
acetate

18.

AB-FUBINACA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4fluorobenzyl)- 1H-indazole-3-carboxamide

19.

5F-AB-PINACA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5fluoropentyl)- 1H-indazole-3-carboxamide

20.

AB-PINACA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1Hindazole-3-carboxamide

21.

α-PVT

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one

22.

A-836,339

N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol2-ylidene]- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxamide

23.

α-PEP, alfa-PHPP, PV8

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one

24.

N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine
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25.

5.2.
5.3.

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazolmethanamine

26.

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

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

27.

MXP, methoxyphenidine,
2- MeO-diphenidine

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

28.

3F-phenmetrazine, meta-fluorophenmetrazine, meta-F-phenmetrazine

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

29.

4F-PEP

1-(4-Fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one

30.

5F-AMBICA; 5F-AB-144; 5F-ADBICA-144

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5fluoropentyl)-1H-indol-3-carboxamide

31.

ADB-CHMINACA

N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

32.

alpha-PBT; alfa-PBT; a-PBT;
α-Pyrrolidinobutiothiophenone

2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one

33.

Diclazepam, 2-Chlorodiazepam, Ro
5-3448

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H1,4-benzodiazepin-2-one

34.

Diphenidine, 1,2-diphenylethylpiperidine; 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine
DPD; 1,2-DEP; DIPH

35.

MDMB-CHMICA

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3methyl-valine, methyl ester

36.

MEOP; Methoxypiperamide;
metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine

(4-Methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)
methanone

37.

TTA; MTA; Mephtetramine

2-[(Methylamino)
methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

38.

Nitracaine

3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate

39.
MT-45
1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)-piperazine
az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;
az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha
ilyen sók léteznek.

A földművelésügyi miniszter 44/2014. (XII. 30.) FM rendelete
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

(1) A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja magára, abban az esetben
a lepárlóüzem rakodási költségtérítést fizet. A rakodási költségtérítést a lepárlóüzemnek a rakodást követő 90 napon
belül a kötelezett részére meg kell fizetni.”
(2) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 14. § szerinti lepárlóüzem minden év július 20-ig tájékoztatja az MVH-t a következő borpiaci évre vonatkozóan
a kötelezettnek fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítés összegeiről, amely azt az adott év július 31-ig
közleményben közzéteszi.”
(3) Az R. 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdésben szereplő tájékoztatás elmulasztása esetében a lepárlóüzem támogatás igénybevételére nem
jogosult.”

2. §		
Az R. 10. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról kötelezettenként tételes
kimutatást vezet. A kimutatásnak tartalmaznia kell”
3. §		
Az R. 12. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A lepárlóüzem borpiaci évenként a támogatott lepárlással érintett borászati melléktermékekről
kötelezettenként tételes kimutatást vezet.
(5) A (4) bekezdés szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell a 10. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati
melléktermék lepárlása során előállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát.”
4. §

(1) Az R. 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelmeket az MVH által közleményben közzétett nyomtatványokon, postai úton vagy személyesen kell
benyújtani az MVH részére. A kérelemnek tartalmaznia kell)
„a) a lepárlóüzem
aa) ügyfél-azonosítóját,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét,
ad) kapcsolattartási információit,”
(2) Az R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. A támogatási kérelem
benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 5-e, legkésőbbi időpontja pedig a következő
borpiaci év augusztus 30-a. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

5. §		
Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget
meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán
a kifizetésre a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.
(2) Amennyiben a 17. § (2) bekezdése szerint soron következő támogatási kérelemben szereplő támogatási igény
a keretösszeget meghaladja, abban az esetben a támogatási kérelem keretösszegen felüli támogatási igényének
kifizetése a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére történik.”
6. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)

10. § (1) bekezdés a) pontjában a „regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítóját” szöveg,
10. § (5) bekezdés a) pontjában a „regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítóját” szöveg,
13. § (3) bekezdésében a „borpiaci” szövegrész helyébe a „pénzügyi” szöveg,
16. § (1) bekezdés e) pontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója” szöveg,
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e)
f)
g)
lép.

16. § (1) bekezdés f ) pontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója” szöveg,
16. § (2) bekezdés f ) pontjában a „(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése” szöveg,
19. § (1) bekezdés a) pontjában a „regisztrációs szám” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító” szöveg

7. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontjában
a „4 000 000” szövegrész helyébe a „8 000 000” szöveg lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelete
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól
Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 20. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) Az európai területi társulásban tagként való részvétel jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: jóváhagyási
kérelem), valamint a magyarországi székhellyel rendelkező európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti
kérelmet (a továbbiakban: nyilvántartásba-vételi kérelem) a külpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban:
Hatóság) kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek elintézése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(3) A jóváhagyási kérelemnek a Ket.-ben meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell az európai területi társulás
tervezett nevét, székhelyét, célkitűzését és feladatait.

2. §

(1) A jóváhagyási kérelemhez az 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet),
és az azt módosító 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell:
a)
az állam kivételével a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti kérelmező esetében a (2) bekezdés szerinti szerv hozzájárulását arra vonatkozóan,
hogy az egyezmény-tervezet szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,
b)
az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv
és a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező esetében a képviselő-testület vagy
közgyűlés hozzájárulását tartalmazó határozat kivonatát arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és
az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,
c)
helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező esetében az európai területi társulásban való részvételről
szóló képviselő-testületi, közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatát,
d)
az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerint kötelező jogi képviselet esetén eljárni jogosult jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, továbbá
ha azok nem magyar nyelven készültek, magyar nyelvű hiteles fordításukat.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást
a)
minisztérium esetén a Kormány,
b)
a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv kérelmező esetén a szerv felügyeleti
szerve,
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c)

a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv
felügyeleti szerve
adja meg.
3. §

(1) Amennyiben az európai területi társulás székhelye Magyarországon van és a külföldi tag már rendelkezik
jóváhagyással, a magyar tag jóváhagyási kérelmével egyidejűleg lehet kérelmezni a Hatóságnál az európai területi
társulás nyilvántartásba vételét is. Ebben az esetben mellékelni kell a Rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti
külföldi jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordításukat is.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetekben a nyilvántartásba-vételi kérelemhez mellékelni kell az elfogadott egyezményt és
alapszabályt, a Rendelet 4. cikkének (3) és (3a) bekezdése szerinti külföldi jóváhagyások eredeti példányát és magyar
nyelvű hiteles fordításukat.
(3) A nyilvántartásba-vételi kérelemnek tartalmaznia kell az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 7. § (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott adatokat is.
(4) A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az elfogadott egyezmény a rendeletben és a Törvényben
foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a Rendelet 4. cikk (3) és (3a) bekezdése szerinti
jóváhagyással, kivéve, ha a jóváhagyáskor fennálló körülmények olyan mértékben változtak, hogy a hatóság szerint
új jóváhagyási eljárás lefolytatására van szükség.

4. §		
A jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi kérelmekkel kapcsolatos hiánypótlásra megfelelő – legfeljebb tíznapos –
határidőt kell biztosítani, amely kérelemre, indokolt esetben további tíz nappal meghosszabbítható.
5. §		
Ez a rendelet
a)
az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet,
b)
az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes
szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni:)
„d) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.”
2. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint,
c)
3. melléklete a 3. melléklet szerint,
d)
4. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.
3. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében az „Az Áht. 1. § (2) bekezdésébe szerint ellátott” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
b)
9. §-ában a „7-8.” szövegrész helyébe a „7.” szöveg
lép.
4. §

(1) Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
1. § (2) bekezdése szerint ellátott” szövegrész,
b)
7. § (1) bekezdésében az „Áht. 1. § (2) bekezdése szerint” szövegrész,
c)
7. § (2) bekezdésében a „kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett
alaptevékenységek és a” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 8. §-a és 13. §-a.

5. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 1. melléklet 9. alcímében a 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások kormányzati funkció helyébe a
következő rendelkezés lép:
„0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése”
2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 1. melléklet 10. alcímében a 1040 Család és gyermekek kormányzati funkció a következő rendelkezéssel
egészül ki:
(1040 Család és gyermekek)
„104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”
3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 1. melléklet 10. alcímében a 1040 Család és gyermekek kormányzati funkció a következő rendelkezéssel
egészül ki:
(1040 Család és gyermekek)
„104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében”
4. Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. melléklet 9. alcímében a „094270 Egyéb felsőoktatási feladatok” szövegrész,
b) 1. melléklet 90. alcímében a „900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek
kiadásai és bevételei” szövegrész.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

2. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 1. alcímében foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

81

(A
B
C
0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek )
Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi
alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által
nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási
bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 9 alcímében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

77

(A
B
C
0942 Felsőfokú oktatás
094210 Felsőfokú oktatás )
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat,
valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott
alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez
kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal,
valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési
tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 9. alcímében foglalt táblázat 98–101. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

98
99

100
101

(A
B
C
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások )
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított
étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

26431

26432

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

4. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 10. alcímében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

77

(A
B
C
1040 Család és gyermekek
104030 Gyermekek napközbeni ellátása )
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben
részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos
gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális
tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos f eladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101-889102
szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

5. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. melléklet 10. alcímében foglalt táblázat a következő 77/A–77/D. sorral egészül ki:
(A
B
C
1040 Család és gyermekek )
77/A
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében
77/B
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére
nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77/C
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
77/D
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben
részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos
gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális
tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.
6. Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 2. melléklet 9. alcímében foglalt táblázat 82. és 83. sora,
b) 2. melléklet 90. alcímében foglalt táblázat 16. és 17. sora.
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3. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
1.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.
29.) NGM rendelet 3. melléklet 12. és 13. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS
Felsőoktatási szakképzés
854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Egyéb felsőszintű képzés
854161 Szakirányú továbbképzés
854162 Egészségügyi szakmai képzés
854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
Alapképzés
854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Mesterképzés
854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
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854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Osztatlan képzés
854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
Doktori képzés
854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Duális képzés
854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület
854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület
13. EGYÉB OKTATÁS
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Járművezető-oktatás
855400 Kötelező szakmai továbbképzés
855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások”
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2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 3. melléklet 14. alcímében az „Egyéb humán-egészségügyi ellátás” szakfeladatrend a következő
rendelkezéssel egészül ki:
(Egyéb humán-egészségügyi ellátás)
„869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások”
3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 3. melléklet 15. alcímében a „Gyermekek napközbeni ellátása” szakfeladatrend a következő rendelkezéssel
egészül ki:
(Gyermekek napközbeni ellátása)
„889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében”
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4. melléklet a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
1. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 4. melléklet 12. és 13. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. FELSŐOKTATÁS

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A
B
Felsőszintű képzés
Ebbe a szakfeladatcsoportba tartoznak a felsőfokú végzettségi szintet nem nyújtó, felsőszintű képzések.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének, formájának megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a
képzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Itt kell elszámolni:
- képzési területenként a felsőoktatási szakképzésekkel,
- a szakirányú továbbképzésekkel,
- a törvényben meghatározott egészségügyi szakmai képzéssel, valamint
- a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató elkülönült, nem tanrendbe épített felzárkóztató
képzésével,
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
854161 Szakirányú továbbképzés
854162 Egészségügyi szakmai képzés
854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
Felsőoktatás
Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben
végzett alapképzés, mesterképzés, duális képzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési
területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a
részképzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Alapképzés
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés
támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
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854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Mesterképzés
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés
támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Osztatlan képzés
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés
támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
Doktori képzés
Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés
támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami
elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési
engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését
biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni
és a képzési idő hat félév.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
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854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
Itt kell elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Duális képzés
Itt kell elszámolni:
- a duális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
854296 Duális képzés – Természettudomány képzési terület
854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület
13. EGYÉB OKTATÁS
A

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15
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18
19

20
21

B
C
855100 Sport, szabadidős képzés
Itt kell elszámolni:
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855200 Kulturális képzés
Itt kell elszámolni:
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855300 Járművezető-oktatás
Itt kell elszámolni:
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855400 Kötelező szakmai továbbképzés
Itt kell elszámolni:
- az egyes munkakörök betöltéséhez, folytatásához jogszabályban vagy munkáltatói
rendelkezésben előírt szakmai felkészítő és továbbképzéssel kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
Itt kell elszámolni:
- egyes ágazati - lakosság felé irányuló - ismeretterjesztő, prevenciós programok keretében
szervezett képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatással kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
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855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Itt kell elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési
feladatai ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
”

2. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 4. melléklet 14. alcímében foglalt táblázat a következő 60. és 61. sorral egészül ki:

60
61

(A
B
C
Egyéb humán-egészségügyi ellátás )
869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
Itt kell elszámolni:
- a terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: kezelések száma a tárgyévben (db)

3. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 4. melléklet 15. alcímében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85

(A
B
C
Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás )
Itt kell elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Nem itt kell elszámolni a bölcsődei ellátottak étkeztetésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt (889103).

4. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 4. melléklet 15. alcímében foglalt táblázat a következő 87/A. és 87/B. sorral egészül ki:

87/A
87/B

(A
B
C
Gyermekek napközbeni ellátása
889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében
Itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére
nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
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A nemzetgazdasági miniszter 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b)–e) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) ÁBPE-továbbképzés I.: a belső ellenőrök kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett
hatósági jellegű képzés;
c) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére: a költségvetési szervek vezetői és
a gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzése keretében szervezett hatósági jellegű képzés;
d) ÁBPE-továbbképzés II.: a belső ellenőrök, a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetők kötelező hatósági
jellegű szakmai továbbképzése keretében, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésre, valamint az ÁBPE-továbbképzés
I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői képzésekre épülő, az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban
meghirdetett választható képzés;
e) belső ellenőr: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjában meghatározott fogalom;”
(2) Az R. 1.§ k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„k) térítési díj: az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt díj, amely mértékének meghatározása önköltségszámítás
alapján történik. A térítési díj formái lehetnek:
ka) az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá a kontakt vagy
tréning formában szervezett képzés esetén felmerülő díja,
kb) az előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja,
kc) a szintvizsga díja, valamint
kd) a pótvizsga díja;”
(3) Az R. 1. §-a a következő l), m) és n) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„l) hatósági jellegű képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 16. pontja szerinti hatósági képzés;
m) szintvizsga: a továbbképzési kötelezettséget elmulasztók számára biztosított választható tudásszint felmérő
vizsga, amelyen a továbbképzésre kötelezett az ÁBPE továbbképzés I. tananyag ismeretére vonatkozó teszt jellegű
vizsga alapján bizonyítja szakmai tudását a nyilvántartásból való törlés elkerülése érdekében,
n) továbbképzésre kötelezett: az a természetes személy, akinek a Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése és 24. § (7) bekezdése
alapján továbbképzési kötelezettsége áll fenn.”

2. §		
Az R. 3/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt)
„a) akinek a Bkr. 24. § (7) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvételét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet)
nem igazolja, vagy aki nem tudja kimenteni a továbbképzésben való részvételének hiányát, vagy aki a rendeletben
előírt vizsgakötelezettséget nem teljesíti,”
3. §

(1) Az R. 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem törölhető a nyilvántartásból a 3/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján azon továbbképzésre kötelezett
személy, aki a nyilvántartást vezető felszólítása alapján a kötelező továbbképzés képzési programjában
meghatározott, az ÁBPE továbbképzés I. tananyagára épülő szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el.”
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(2) Az R. 3/B. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szintvizsgára jelentkezni kizárólag a Központ honlapján lehetséges.
(5) A szintvizsga térítési díjköteles.”
4. §		
Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet előírásait kell alkalmazni.”
5. §		
Az R. 6/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/C. § (1) A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – képzési programjában meghatározott előzetes
tudásszint-felmérésen (a továbbiakban: ETF) legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az adott
évben mentesül a kötelező továbbképzésen való részvételi és a vizsgatételi kötelezettség, valamint a térítési díj
megfizetése alól.
(2) Az ETF-en az vehet részt, aki a jelentkezését a Központ honlapján keresztül benyújtotta és a fizetési határidőig
a térítési díjat megfizette.
(3) A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 30 naptári napon
belül a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a továbbképzésre kötelezett részére.
A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet az ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi
a képzési szerződés elkészítése során.
(4) A költségvetési támogatásban részesülő, az ETF-et sikeresen teljesítő továbbképzésre kötelezettek részére
a térítési díjat a képző intézmény 30 naptári napon belül visszautalja.”
6. §		
Az R. 6/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/F. § (1) A továbbképzésben közreműködő szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga kapcsolódik,
a sikeres vizsgát – követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-áig tanúsítványt állít ki
a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.
(2) Az egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány tartalmazza
a) a továbbképzésre kötelezett nevét,
b) a továbbképzésre kötelezett születési idejét,
c) a továbbképzésre kötelezett anyja nevét,
d) a képzés idejét,
e) a képzési program megnevezését,
f ) a képzés értékelését:
fa) háromfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a minősítés szintjét,
fb) kétfokozatú értékeléssel rendelkező program, esetén a „Teljesítette” értékelést,
g) a kiállítás dátumát.”
7. §		
Az R. a következő 6/G. §-sal és 6/H. §-sal egészül ki:
„6/G. § (1) A továbbképzésre kötelezett a képzést postai vagy elektronikus úton, írásban jogosult lemondani,
legkésőbb a képzés napját megelőző munkanapon. A jelentkezés lemondása esetén a továbbképzésre kötelezett
részére az általa befizetett térítési díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 naptári
napon belül visszautalja.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett másik képzésre jelentkezik át, a lemondás mellett új jelentkezési lapot kell
a Központ honlapján kitöltenie. A korábban befizetett térítési díj az új jelentkezésnél beszámításra kerül.
(3) Ha a továbbképzésre kötelezett által megjelölt időpontban a választott képzésre nincs szabad hely, a kötelező
szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl fel a rendelkezésre álló szabad képzési
kapacitás terhére. Ha a továbbképzésre kötelezett az új időpontot nem fogadja el, kérheti az általa befizetett térítési
díj visszafizetését.
6/H. § (1) A képzés a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részéről történő lemondására
a képzést megelőzően legfeljebb 20 naptári nappal kerülhet sor azzal, hogy egyidejűleg köteles új időpontot
biztosítani a lemondott képzésre, a továbbképzésre kötelezett által választott képzési formának megfelelően.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett a felajánlott időpontot nem fogadja el, csak az e-learning képzési formát
választhatja vagy kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését. Ezekben az esetekben a kötelező szakmai
továbbképzésben közreműködő szervezet köteles a térítési díj különbözetének, illetve a résztvevő által befizetett
térítési díj összegének a továbbképzésre kötelezett részére visszautalni.”
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8. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzésként
a) – az engedélykiadás évét követő évben – ÁBPE-továbbképzés I. képzésen és
b) – az ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzését követően kétévente – ÁBPE-továbbképzés II. – Belső
ellenőrök részére képzésen köteles részt venni.”
9. §		
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az ÁBPE-továbbképzés I. képzéshez vizsga kapcsolódik. Az ÁBPE-továbbképzés I. képzés programzáró
vizsgájára az bocsátható, aki a képzés tananyagát teljes terjedelmében feldolgozta. A képzés tananyaga akkor
tekinthető teljes terjedelmében feldolgozottnak, ha a továbbképzésre kötelezett
a) kontakt képzés esetén részt vett a képzéshez kapcsolódó előadások óráin és aláírta a jelenléti ívet,
b) e-learning képzés esetén sikeresen kitöltötte a tananyaghoz kapcsolódó önellenőrző tesztet.
(2) A vizsga eredményének minősítését a képzési program tartalmazza.
(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a továbbképzésben közreműködő szervezet
vizsgaszabályzata szabályozza, amely a Központ honlapján kerül közzétételre.
(4) Sikertelen vizsga esetén a tárgyév év december 15-éig legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni.
A pótvizsga térítési díjköteles.
(5) Az ÁBPE-továbbképzés II. – Belső ellenőrök részére képzés zárásának feltétele
a) – kontakt képzés esetében – a belső ellenőrök részére szervezett képzésen való részvétel, és a programzáró
önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése az e-learning keretrendszerben, legkésőbb
a képzés zárónapjáig,
b) – e-learning képzési forma esetében – a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő
teljesítése legkésőbb a képzés zárónapjáig,
c) – tréning képzési forma esetében – a képzésen való részvétel.”
10. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői, illetve az általuk írásban kijelölt vezető
állású személyek és gazdasági vezetői az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági
vezetői részére és az ÁBPE-továbbképzés II. kötelező szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.”
(2) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzésen
való részvételt követően, az ÁBPE-továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettség a továbbképzésre
kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli.”

11. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében a Központ
rendelkezésére bocsátja az ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és
gazdasági vezetői részére és az ÁBPE-továbbképzés II. képzési programját.”
(2) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott oklevéllel rendelkező oktatók minden évben részt vesznek
az ÁBPE-továbbképzés I., az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére és
az ÁBPE-továbbképzés II. témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.”

12. §		
Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A kötelező továbbképzés kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program alapján szervezhető.
A képzési program megnevezését, típusát, célját és óraszámát a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A képzési program tartalmazza
1. a képzési program megnevezését,
2. a képzési program típusát,
3. a képzési program támogatását,
4. a képzési program célját
5. a képzési program célcsoportját,
6. a képzési programba való bekapcsolódás feltételeit,
7. a képzési programban való részvétel feltételeit,
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8. a tervezett képzési időt,
9. a képzés formáját,
10. a csoport létszámát,
11. a képzési program témaköreit,
12. az értékelési rendszert,
13. a képzési program elvégzését igazoló irat megnevezését,
14. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.
(3) A képzés formája lehet kontaktórás, e-learning vagy tréning.”
13. §		
Az R. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet köteles a képzés szervezése, lebonyolítása során
alkalmazott jelentkezési lapot, munkáltatói-, adatkezelői-, kijelölési nyilatkozatot, képzési szerződést, haladási
naplót, jelenléti ívet, a tanúsítvány hitelesített másolatát, kontaktképzés, illetve tréning esetén az oktató résztvevői
értékelését és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program statisztikai célú adatszolgáltatását a képzés tárgyévét
követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés térítési díj központi költségvetésből történő megtérítése jogszerűségének
ellenőrzése céljából megőrizni.”
14. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
15. §		
Az R.
a)
1. § h) pontjában a „továbbá a kontakt formában” szövegrész helyébe a „továbbá a kontakt és tréning
formában” szöveg,
b)
3/B. § (2) bekezdésében az „a tudásszint-felmérésen” szövegrész helyébe a „a szintvizsgán” szöveg,
c)
3/B. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti tudásszint-felmérésen” szövegrész helyébe az
„a szintvizsgán” szöveg,
d)
4. § (3) bekezdésében a „munkáltató kezdeményezi” szövegrész helyébe a „munkáltató is kezdeményezheti”
szöveg,
e)
2/A. alcímének címében a „szakmai” szövegrész helyébe a „hatósági jellegű szakmai” szöveg,
f)
6/A. §-ában a „kötelező szakmai továbbképzésen” szövegrész helyébe a „kötelező hatósági jellegű szakmai
továbbképzésen” szöveg, a „kötelező szakmai továbbképzésben” szövegrészek helyébe a „kötelező hatósági
jellegű szakmai továbbképzésben” szöveg, a „felnőttképzési szerződés” szövegrész helyébe a „képzési
szerződés” szöveg, a „részvételi díj” szövegrész helyébe a „térítési díj” szöveg,
g)
6/E. § (1) bekezdésében a „megküldésével” szövegrész helyébe a „jelentkezés elküldésével” szöveg,
h)
6/E. § (2) bekezdésében a „február 28-át követően” szövegrész helyébe a „tárgyév február 28-a és június 30-a
között” szöveg,
i)
8. § (2) bekezdésében a „7. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6/B. § (1) bekezdésében”
szöveg lép.
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §		
Hatályát veszti az R. 1. § h) és i) pontja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

26444

1. melléklet a 44/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

A kötelező továbbképzés keretében megvalósuló képzési programok
A

B

1

Képzés megnevezése

2

ÁBPE továbbképzés I. –
belső ellenőrök részére

Kontaktórás
képzés

3

ÁBPE továbbképzés I. –
belső ellenőrök részére

E-learning
képzés

4

ÁBPE-továbbképzés I. – a
költségvetési
szervek
vezetői
és
gazdasági
vezetői részére

Kontaktórás
képzés

Képzés típusa

C

D

Képzési program célja

Óraszám
(1 tanóra 45 perc)

1

21 tanóra és
120 óra
e-learning

120 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning
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A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. Továbbá megismerje: a külső
ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre-, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti
alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá
a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.
A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak
rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási
kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól.
Továbbá megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket,
valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre-, a belső ellenőrzésre
vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés
folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és
azok főbb tartalmi elemeit.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső
kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési
nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról,
megismeri kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátíthatja annak gyakorlati
alkalmazását, illetve a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet
működésében és a belső kontrollrendszerben.
Továbbá megismerje: a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési tevékenységgel, a
kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint a monitoring
tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát; a kockázatok
legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges
alapelveit, valamint a kockázatelemzés és –kezelés legfontosabb lépéseit; a COSO modell
kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a
felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó
szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a
szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait

ÁBPE-továbbképzés I. – a
költségvetési
szervek
vezetői
és
gazdasági
vezetői részére

E-learning
képzés

6

ÁBPE-továbbképzés II. –
Államháztartási számvitel

Kontaktórás
képzés

7

ÁBPE-továbbképzés II. –
Államháztartási számvitel

E-learning
képzés

8

ÁBPE-továbbképzés II. –
Informatikai ellenőrzés

Kontaktórás
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső
kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési
nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról,
megismeri kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátíthatja annak gyakorlati
alkalmazását, illetve a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet
működésében és a belső kontrollrendszerben.
Továbbá megismerje: a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált
kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és -kezelés
legfontosabb lépéseit, a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési tevékenységgel, a
kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint a monitoring
tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát; a COSO modell
kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a
felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó
szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a
szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit,
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről és
részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit,
valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat,
amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést
biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket,
amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől
számon kérheti.

60 óra
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8 tanóra és 60
óra e-learning
60 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning
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E-learning
képzés

10

ÁBPE-továbbképzés II. –
Közbeszerzések
ellenőrzése

Kontaktórás
képzés

11

ÁBPE-továbbképzés II. –
Közbeszerzések
ellenőrzése

E-learning
képzés

12

ÁBPE-továbbképzés II. –
Rendszerellenőrzés

Kontaktórás
képzés

13

ÁBPE-továbbképzés II. –
Rendszerellenőrzés

E-learning
képzés

14

ÁBPE-továbbképzés II. –
Teljesítményellenőrzés

Kontaktórás
képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve
nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai
ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait,
valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok
alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos
működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló
javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat,
amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést
biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket,
amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől
számon kérheti.
A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.
A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag
kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal,
valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek
feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok
sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a
rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje a
rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az
ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítmény-ellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítmény-ellenőrzés sajátosságairól és
alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit,
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60 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning

60 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning
60 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning
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ÁBPE-továbbképzés II. –
Informatikai ellenőrzés
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9

ÁBPE-továbbképzés II. –
Teljesítményellenőrzés

E-learning
képzés

16

ÁBPE-továbbképzés II. –
Uniós
támogatások
ellenőrzése

Kontaktórás
képzés

17

ÁBPE-továbbképzés II. –
Uniós
támogatások
ellenőrzése

E-learning
képzés

18

ÁBPE-továbbképzés II. –
Kockázatelemzésen
alapuló tervezés – belső
ellenőrök részére
ÁBPE-továbbképzés II. –
Kockázatmendezsment költségvetési
szervek
vezetői
és
gazdasági
vezetői részére
ÁBPE-továbbképzés II. –
Kockázatmendezsment belső ellenőrök részére

Tréning

19

20

60 óra

8 tanóra és 60
óra e-learning
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valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítja a helyszíni ellenőrzés és a
jelentésírás lépéseit.
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét az
ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítmény-ellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül
az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítmény-ellenőrzés sajátosságairól és
alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során
alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául
szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit,
valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítja a helyszíni ellenőrzés és a
jelentésírás lépéseit.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.
A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási
rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési
rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.
A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket a kockázat alapú stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséről.

60 óra

16 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket a kockázatmenedzsmentről.

16 tanóra

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és
gyakorlati ismereteket a kockázatmenedzsmentről.

16 tanóra

”

4
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A nemzetgazdasági miniszter 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §
(2) bekezdés b)–d), h)–i) és u) pontjában,
a 2. alcím vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (25) bekezdésében,
a 3. alcím vonatkozásában a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §
(2) bekezdés f ) pontjában,
a 4. alcím vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosítása
1. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 3. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„c) a szőlőbor, a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék, valamint a pezsgő előállítására, az előállításukhoz
szükséges anyagok és az előállított, betárolt szőlőbor, a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék és pezsgő
raktározására, tárolására szolgáló, adóraktárként működtetni kívánt helyiség(ek) (a továbbiakban: egyszerűsített
adóraktár) használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;”
(2) A PM1 rendelet 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„j) a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgő előállítási szándéka esetén
az erről szóló nyilatkozatot;”

2. §		
A PM1 rendelet 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„c) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését;”
3. §

(1) A PM1 rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vámszerv végzéssel dönt a jövedéki biztosítékul felajánlott összeg elfogadása tárgyában azzal, hogy
a bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtani kívánt jövedéki
biztosíték esetében a jövedéki biztosíték 29. § szerinti rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányok,
bizonylatok vámszerv részére történő rendelkezésére bocsátása esetén fogadható el a felajánlott biztosíték.
A vámszerv a jövedéki engedélyt a 23. számú mellékletben megadott adattartalmú nyomtatványon adja ki.
A vámszerv a jövedéki engedélyhez csatolja a jóváhagyott és hitelesített nyilvántartásokat vagy a számítógépes
nyilvántartás-vezetést engedélyező döntést.”
(2) A PM1 rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély módosítása iránti kérelemhez csatolni kell:)
„c) a jövedéki biztosíték összegének változásakor a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését;”

4. §		
A PM1 rendelet 42. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az alkoholterméket meg kell semmisíteni, ha a benne lévő etil-alkohol nem a vonatkozó rendelkezések szerint
keletkezett.”
5. §		
A PM1 rendelet 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bérfőzde a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel előállított párlat adóját a párlat bérfőzető
részére történő átadásakor szedi be a bérfőzetőtől.”
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6. §		
A PM1 rendelet 59/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A magánfőzés keretében évente átalányadózással előállítható 50 literes párlatmennyiség alatt 50 liter
86 térfogatszázalék etil-alkoholt tartalmazó párlatot, vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyiségű etil-alkoholt
tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni.
(2) A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése szerinti esetben a javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre
kell bejelenteni, megadva
a) a bejelentő
aa) nevét,
ab) adóazonosító jelét,
ac) postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,
b) a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
c) a megsemmisítés javasolt
ca) helyszínét,
cb) módját,
cc) időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.
(3) A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése szerinti esetben a bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a vámhatóság
– tervezett megsemmisítési időpontig történt – kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés
a vámhatóság részvételének hiányában a vámhatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.”
7. §		
A PM1 rendelet 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adóraktár engedélyesének – a sörfőzde adóraktár engedélyes és a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár
engedélyes kivételével – adóraktáranként és összesítve az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és
a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár
engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú – a kísérleti előállítást végző üzem esetében a 28/A.
számú melléklet szerinti adattartalmú – termékmérleg-nyilvántartásokat – figyelemmel a 61/A. § (1) bekezdésének
rendelkezésére is – a Jöt. 40. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben,
az ásványolajoknál – a 3811 vámtarifaszámú adalékok kivételével – három tizedes jegy, a 3811 vámtarifaszámú
adalékok esetében négy tizedes jegy, az alkoholterméknél négy tizedes jegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgő és
a köztes alkoholtermék esetében két tizedes jegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások
vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is
alkalmazható.”
8. §

(1) A PM1 rendelet 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pincekönyv a szőlőbor, a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék, valamint a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti
pezsgő tekintetében a Jöt. 40. § (4) bekezdése szerinti termékmérlegnek minősül.”
(2) A PM1 rendelet 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyszerűsített adóraktár – valamint a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti terméket előállító más adóraktár
– engedélyesének a szőlő, a szőlőbor, a sűrített must, a töményített must, a tartósított must, a borászati
melléktermék, a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgő készletének
alakulásáról, a szőlőbor palackozását végző más adóraktár engedélyesének pedig kizárólag a hordós szőlőbor
készletének alakulásáról a 35. számú melléklet szerinti adattartalommal elszámolást kell készítenie. Az elszámolást
a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez a Jöt. szerinti tárgyidőszakot követő hó 15. napjáig kell benyújtani.”

9. §		
A PM1 rendelet 114. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Jöt. 55. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi
okmányok birtokában érvényesíthető:
a) a sűrített gáz halmazállapotú szénhidrogén jövedéki adóval növelt áron történt beszerzését igazoló olyan számla,
amelyen a jövedéki adót külön feltüntették;
b) a személyszállításhoz használt M2 és M3 járműkategóriába tartozó sűrített gáz halmazállapotú szénhidrogénnel
üzemelő autóbuszok forgalmi rendszámát tartalmazó kimutatás;
c) telephelyi tankolás esetén a felhasználásra kiadott, és az ebből ténylegesen visszaigénylésre is jogosító sűrített
halmazállapotú szénhidrogén mennyiségét, a kiadás dátumát, az autóbusz forgalmi rendszámát részletező
kimutatás.”
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10. §		
A PM1 rendelet 114/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 57/A. § szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„d) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (3) bekezdése
szerinti, a kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó tárgyévi vagy tárgynegyedévi támogatható költségekről és
támogatásokról vezetett – belső bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartás.”
11. §		
A PM1 rendelet 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki engedélyes kereskedő
a) dohánygyártmány, alkoholtermék, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék és sör árukészletének továbbforgalmazók
részére,
b) tüzelőolaj, gázolaj és légi jármű üzemanyag árukészletének végfelhasználók részére,
c) palackba töltött cseppfolyósított szénhidrogén árukészletének továbbforgalmazók és végfelhasználók részére
gépjárműről történő kiszolgálása, értékesítése (a továbbiakban: terítőjárat) csak a kiszolgálást, értékesítést végző
jövedéki engedélyes kereskedőnek az a) és c) pont esetén az engedélyt kiadó vámszervhez, a b) pont esetén
a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez történt előzetes, írásban tett bejelentése alapján, továbbá az a) és
c) pont esetében azt követően lehetséges, ha az engedélyt kiadó vámszerv a bejelentést a jövedéki engedélyre való
rájegyzéssel tudomásul vette, vagy a bejelentés tudomásul vételét végzésben visszaigazolta.”
12. §		
A PM1 rendelet 132. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jövedéki engedélyes kereskedő a 2710 19 43 és a 2710 20 11 KN-kód alatti gázolaj esetében a jövedéki
nyilvántartásában, a vevőnyilvántartásában, a szállítólevélen és a számlán a KN-kód helyett a 2710 19 41
vámtarifaszámot is feltüntetheti.”
13. §		
A PM1 rendelet
1.
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
2.
28. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
3.
31. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
4.
35. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
5.
50. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
14. §		
A PM1 rendelet
1.
41/B. § (1) bekezdésében és 61/B. § (1) bekezdésében az „alkoholtartalmú” szövegrészek helyébe
az „etil-alkohol-tartalmú” szöveg,
2.
42. § (5) bekezdésében az „etilalkohol” szövegrész helyébe „etil-alkohol” szöveg,
3.
42. § (6) bekezdésében az „etilalkohol tartalmú” szövegrész helyébe az „etil-alkohol-tartalmú” szöveg,
4.
48. § (3) bekezdésében a „magánfőző” szövegrész helyébe a „magánfőző bejelentett” szöveg,
5.
50. § (1) bekezdésében az „etilalkoholt” szövegrész helyébe „etil-alkoholt” szöveg,
6.
56. § (3) és (4) bekezdésében a „gyümölcsszesz” szövegrészek helyébe az „etil-alkohol-tartalmú párlat” szöveg,
7.
56. § (5) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „évente legalább” szöveg,
8.
61. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „etilalkohol tartalmára” szövegrész helyébe az „etil-alkoholtartalmára” szöveg,
9.
61/B. § (1) bekezdésében az „etilalkoholt” szövegrész helyébe a „41/B. § (1) bekezdése szerinti
alkoholterméket” szöveg,
10.
61/B. § (2) és (3) bekezdésében az „előállított etilalkohol” szövegrészek helyébe az „előállított 41/B. §
(1) bekezdése szerinti alkoholtermék” szöveg,
11.
61/B. § (2) bekezdésében az „etilalkohol-, illetve” szövegrész helyébe a „41/B. § (1) bekezdése szerinti
alkoholtermék- és” szöveg,
12.
61/B. § (2) bekezdésében és a 111/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „az etilalkohol” szövegrészek helyébe
az „a 41/B. § (1) bekezdése szerinti alkoholtermék” szöveg,
13.
111/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „etilalkohol” szövegrész helyébe a „41/B. § (1) bekezdése szerinti
alkoholtermék” szöveg,
14.
111/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „etilalkoholra, illetve” szövegrész helyébe a „41/B. §
(1) bekezdése szerinti alkoholtermékre és” szöveg,
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16.
17.
lép.
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126. § (3) bekezdésében, 127. § (1) bekezdésében és 128. § (3) bekezdésében az „a)” szövegrész helyébe az
„a) és c)” szöveg,
35. számú melléklet címében az „és a Jöt. 82. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „ , a Jöt. 80. §
(2a) bekezdése szerinti termék és a Jöt. 82. § (1) bekezdése” szöveg,
49. számú melléklet III. pont 1. alpontjában az „50” szövegrész helyébe az „53” szöveg

15. §		
Hatályát veszti a PM1 rendelet
1.
41/B. §-ában az „(a továbbiakban: etilalkohol)” szövegrész,
2.
42. § (9) bekezdése,
3.
59/A. § (4)–(6) bekezdése,
4.
126. § (4) bekezdés b) pontjában a „– kivéve a palackba töltött cseppfolyósított szénhidrogént –” szövegrész,
5.
129. § (5) bekezdése,
6.
31/A. számú melléklete,
7.
31/B. számú melléklete.

2. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető
általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat
az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak
érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása
16. §		
A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadóvisszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában
megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló
32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozat megtételének nem akadálya, ha az adóalany az Áfa tv. 253/B. §-a
alapján jogosult az adó-visszatéríttetésére.”
17. §		
A PM2 rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozat megtételének nem akadálya, ha az adóalany az Áfa tv. 253. §-a
alapján jogosult az adó-visszatéríttetésére.”
18. §		
A PM2 rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozat megtételének nem akadálya, ha az adóalanyt az állami adóhatóság
az Áfa tv. 253/A. § (1) bekezdése szerinti minőségében vette nyilvántartásba.”

3. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása
19. §		
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.)
PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § A bérfőzött párlatnak a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékesítése esetén a zárjegyek
megrendelésére, kiadására, átvételére és alkalmazására az 1–9. § rendelkezéseit a 16/B–16/D. § szerinti eltéréssel kell
alkalmazni.”
20. §

(1) A PM3 rendelet 16/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16/B. § (1) A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel való megfizettetését és a párlat zárjegyeknek
a bérfőzető rendelkezésére bocsátását a KAVIG végzi a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv útján.
(2) A bérfőzető kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.
(3) A zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet a bérfőzetőnek az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú,
a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban kell a hatósági felügyeletet ellátó
vámszervhez írásban benyújtania.”
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(2) A PM3 rendelet 16/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a bérfőzető párlat zárjegy megrendelését – a (4) bekezdés szerinti
vizsgálat megállapításaival együtt – haladéktalanul továbbítja a KAVIG részére.”
21. §

(1) A PM3 rendelet 16/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KAVIG az átadás-átvételre kerülő párlat zárjegyekről számlát állít ki, amelyet a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv az átadás-átvétellel egy időben köteles a bérfőzetőnek átadni.
(2) A bérfőzető a párlat zárjegy-előállítási költségének megfizetését a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv
hivatalos helyén történő készpénzfizetéssel, fizetési számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles
teljesíteni. A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a hivatalos helyén teljesített készpénzfizetésről a bérfőzető
részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A párlat zárjegyeket a bérfőzető személyesen veheti át, amennyiben a párlat zárjegy-előállítási költség
összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát, továbbá a 16/B. § (3) bekezdés szerinti
megrendeléséhez kapcsolódó származási igazolvány(ok) eredeti példányát a hatósági felügyeletet ellátó
vámszervnek bemutatja.”
(2) A PM3 rendelet 16/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban jegyzéket kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel
helyét és időpontját, a párlat zárjegy mennyiségét és sorszámát, valamint az átvételre kerülő párlat zárjeggyel
ellátásra kerülő párlat fajtáját és kiszerelési egységének névleges űrtartalmát. Az átadást-átvételt a hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv és a bérfőzető a jegyzék példányain aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.”

22. §		
A PM3 rendelet 16/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/D. § A bérfőzető a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen
feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen, valamint az a fogyasztói
csomagolás felnyitásakor eltépődjön.”

4. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása
23. §		
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. alcíme
a következő 1/A. §-al egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra terjed ki.”
24. §		
Az NGM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon, elektronikus úton benyújtott kérelmére jelöli ki.”
25. §		
Az NGM rendelet 10. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek
bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról
a) a számlázó programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy belföldön
nyilvántartásba vett adóalany,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben a számlázó programot használó adóalany köteles gondoskodni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.”
26. §		
Az NGM rendelet 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol nyelvek bármelyikén
készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról
a) az (1) bekezdés szerinti programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy
belföldön nyilvántartásba vett adóalany,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben az (1) bekezdés szerinti programot használó adóalany köteles
gondoskodni.
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(7) A (2) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.”
27. §		
Az NGM rendelet
1.
10. § (1) bekezdésében az „a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói
dokumentációt” szövegrész helyébe az „a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói
dokumentációt” szöveg;
2.
16. § (2) bekezdésében az „ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói
dokumentációt” szövegrész helyébe az „ezen program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt”
szöveg
lép.
28. §		
Az NGM rendelet a következő 27. §-al egészül ki:
„E rendeletnek az egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (XII. 30.) NGM
rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) módosított 10. § (1) bekezdését és 16. § (2) bekezdését, valamint a Mód.
rendelettel megállapított 10. § (6) és (7) bekezdését, 16. § (6) és (7) bekezdését ezen rendelkezések hatálybalépése
előtt értékesített, használatba vett programok esetében is alkalmazni lehet.”

5. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 24. § 2015. március 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
A PM1 rendelet 1. számú melléklet I. rész 4. pontja a következő 4.16. alponttal egészül ki:
(Nyilatkozatok:)
„4.16. Egyszerűsített adóraktárban a Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék előállítására:”

2. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
A PM1 rendelet 28. számú melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növekedés (tételszám, időpont, termékkísérő okmány/belső bizonylat száma, szállító megnevezése, telephelye címe):]
„c) egyéb növekedés
felhasználói engedélyestől átvett mennyiség:
csokoládégyártótól átvett mennyiség:
szabadforgalomból visszavásárolt dohánygyártmány, melyről az adójegy vámszerv jelenlétében el lett távolítva:
magánfőzőtől átvett párlatmennyiség:”
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3. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
A PM1 rendelet 31. számú melléklet III. rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A bérfőzött párlatnak
a) a bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiadásáig a tárgyévben a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti adómértékkel kiadott mennyisége [az 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban]:
b) a bérfőzető számára a származási igazolvány kiadásával egyidejűleg a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
adómértékkel kiadott mennyisége [az 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban] és a fizetendő adó
összege (forintban):
c) a Jöt. 64. § (3) bekezdés b) pontja vagy (5) bekezdése alá tartozó mennyisége (hektoliterfokban) és a fizetendő
adó összege (forintban):”

4. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
A PM1 rendelet 35. számú melléklet 2.3. pontja a következő 2.3.15. alponttal egészül ki:
(Csökkenés)
„2.3.15. A Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék előállítására felhasznált:”

5. melléklet a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
A PM1 rendelet 50. számú melléklet I. és II. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„I. A motorfejlesztéshez kapcsolódóan a tárgyidőszakban ténylegesen felmerült költségek összege
1. személyi jellegű ráfordítások (kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig) összege:
2. az eszközök és berendezések költségei a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére eső (amennyiben
ezeket az eszközöket és berendezéseket nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt
időtartamának megfelelő – az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított –
értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható költségnek) összege:
3. az épületek és földterület költségeinek összege a projektben való használatuk mértékéig és idejére.
(Az épületek tekintetében csak a projekt időtartamának megfelelő – az általánosan elfogadott számviteli
alapelveknek megfelelően kiszámított – értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható költségnek.
A földterület esetében az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen felmerülő tőkeköltségek is elszámolhatók):
4. a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező ismeretek és szabadalmak költségeinek, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségeinek
(ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe) az összege:
5. további általános és egyéb működési költségek összege (beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló
termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel):
II. A motorfejlesztés azonos elszámolható költségeihez kapcsolódó egyéb támogatások tárgyidőszakra eső összege”
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A nemzetgazdasági miniszter 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal
összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó
miniszteri rendeletek módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító
engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása
1. §

(1) Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek
kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban
szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Anyr.) 10. §
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 10. § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét és oktathatósági időszakát (a továbbiakban:
elszámolhatósági időszak) a (12) bekezdés szerinti bizottság javaslatára figyelemmel a nyilvántartásba vételt
végző szervezet határozza meg. A kreditpontra minősített továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk
időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értéküket a továbbképző szervezet megjelölésével a nyilvántartásba
vételt végző szervezet havonta teszi közzé az egységes Kormányzati Portálon.
(9a) A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, de legkésőbb visszavonásig hatályos.”
(2) Az Anyr. 10. § (10a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet akkor nyújthat be pályázatot, ha:]
„f ) nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.”
(3) Az Anyr. 10. § (10b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10b) A kreditpont-minősítési eljárás keretében a továbbképző szervezet az 5. számú mellékletben meghatározott
adattartalmú kérelmet nyújthat be a nyilvántartásba vételt végző szervezethez. A kreditpont-minősítési kérelmet
3 példányban kell a nyilvántartásba vételt végző szervezet egységes Kormányzati Portálon közzétett címére
elektronikusan vagy papír alapon benyújtani.”
(4) Az Anyr. 10. §-a a következő (10f ) bekezdéssel egészül ki:
„(10f ) A (10c)–(10e) bekezdés szerinti dokumentumokat a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásának évében
első alkalommal benyújtott kérelemhez kell csak mellékelni, amennyiben azok adattartalma a későbbiekben
benyújtott kérelmek tekintetében nem változott, és erről a kérelmező nyilatkozatot tesz. Amennyiben a kérelmező
nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, valamint annak pontos megjelöléséről, hogy a mellékleteket mely
korábban benyújtott kérelemhez csatolta, akkor a (10c)–(10e) bekezdés szerinti dokumentumokat minden egyes
kérelemhez csatolni kell.”
(5) Az Anyr. 10. §-a a következő (11c) bekezdéssel egészül ki:
„(11c) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (10) bekezdés szerinti kérelmek elbírálása során ellenőrzi, hogy
a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben és a továbbképzési programokra vonatkozóan
meghatározott követelményeknek, és szükség esetén tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a továbbképző
szervezetet. A továbbképző szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásról való tudomásszerzéstől számított
nyolc napon belül van lehetősége.”
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2. §		
Az Anyr. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az Anyr. a következő 10/B. és 10/C. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Amennyiben a 10. § (10) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési kérelemben foglalt képzés
elektronikus képzési formában valósul meg, a továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, továbbá
a megvalósított képzésért akkor adható ki a meghatározott kreditpont, ha a továbbképző szervezet elektronikus
képzési rendszere által biztosítottan az elektronikus naplóban rögzíthető, valamint a továbbképzésen való
részvételkor és azt követő 5 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy
a) az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot (több oktatási egység, modul esetén az egyes
egységeket, modulokat) megkezdte és a továbbképzési program (több oktatási egység, modul esetén az egyes
egységek, modulok) befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett (ideértve a program kezdeti és
befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítését, valamint a jelenlét ellenőrzését),
b) a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt
jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét (annak valamennyi oktatási egységét, modulját)
teljesítette,
c) ugyanazon időtartam alatt csak egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb
továbbképzési programot nem kezdett meg,
d) részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolás a továbbképzési program teljes egészének teljesítése esetén,
a teljesítést követően, de legkésőbb 10 napon belül kiállításra került.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus képzési forma esetén a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez
mellékelni kell az elektronikus képzési formában lebonyolításra kerülő továbbképzés oktatási programját,
valamint az elektronikus képzési rendszer működésének bemutatását, ide értve az igazolás kiállítását, a résztvevők
nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus képzés formája e-learning vagy online képzés lehet.
10/B. § A kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és
lebonyolításával összefüggésben köteles:
a) az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint, oktatásra alkalmas körülmények
között, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani
a továbbképzési programot,
b) a továbbképzéseket a 10. § (10) bekezdés szerinti kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt
időtartamban szervezni és lebonyolítani,
c) amennyiben azt a 10. § (10) bekezdés szerinti kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi
résztvevő számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot,
d) legalább 10 nappal a továbbképzés időpontját megelőzően bejelenteni a 6. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, időpontját, biztosítani azok ellenőrizhetőségét; elektronikus
képzés esetén e bejelentést 10 nappal az elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelőzően kell
megtenni, valamint ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus képzés továbbképzési
programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára, továbbá amennyiben a kérelemben megjelölt
oktató személyében változás következett be, csatolni az új oktató 10. § (10c) bekezdés b) pontjában meghatározott
dokumentumokat,
e) a továbbképzésen a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 7. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal; elektronikus képzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési
programot teljesítőket,
f ) a jelenléti ívet a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb 5 munkanapon belül megküldeni
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban
közzétett címre,
g) az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való
részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését
követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán résztvevők részére a 8. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag
nem szerkeszthető formátumban.
10/C. § (1) A 10. § (10) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra
kerülő – kreditpontra minősített – továbbképzési programok megvalósítását (ideértve a továbbképző szervezet
kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos tevékenységét) a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi. Abban az esetben,
ha valószínűsíthető, hogy a továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
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tevékenysége során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a nyilvántartásba vételt végző szervezet soron
kívüli hatósági ellenőrzést folytat le.
(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységét
nem a kreditpont-minősítési kérelmében vállalt, és nem az e rendeletben előírt feltételek szerint végzi,
a) első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja a továbbképző
szervezetet a szabálytalanság megszüntetésére,
b) második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet 60 napra
felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát,
c) harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet 2 évre
felfüggeszti a továbbképző szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre
feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá, hogy
mely továbbképző szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés
eredményéről a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti a továbbképző
szervezetet, amelyre a továbbképző szervezet 8 napon belül észrevétellel élhet. A nyilvántartásba vételt
végző szervezet a jegyzőkönyv és a továbbképző szervezet észrevétele alapján hoz határozatot az ellenőrzés
eredményéről.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a továbbképzési tevékenységhez kapcsolódó iratokra vonatkozó,
felnőttképzésről szóló törvény szerinti általános iratmegőrzési idő leteltéig folytatható le.”
3. §		
Az Anyr. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáért, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásáért,
a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és az engedély visszavonásáért az engedély kiadását,
az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását,
valamint az engedély visszavonását kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek, továbbá a tevékenység
határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás lefolytatásáért
a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie az eljárás
kezdeményezésével egyidejűleg. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának a díja 9000 Ft, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti
pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak a díja 2000 Ft. Amennyiben
az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok
módosításának, valamint az engedély visszavonásának díja 1000 Ft. A tevékenység határon átnyúló jelleggel történő
megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vétel díja 6000 Ft.”
4. §		
Az Anyr. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 10. § (10) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpontminősítési eljárásért az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.
A kreditpont-minősítési eljárás díja 5000 Ft, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.”
5. §

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

Az Anyr. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az Anyr. a 2. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
Az Anyr. a 3. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
Az Anyr. a 4. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
Az Anyr. az 5. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

6. §		
Az Anyr.
1.
7. § (1) bekezdésében a „mellékelve az igazolvány másolatát, illetve” szövegrész helyébe a „mellékelve
az adatváltozást igazoló, valamint a 4. § (2) bekezdés c) pontjában előírt dokumentumot, továbbá” szöveg,
2.
10. § (5) bekezdés a) pontjában, (7) bekezdésében, (10) bekezdés b) pontjában, valamint (14) bekezdésében
a „pályázat” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési kérelem” szöveg,
3.
10. § (6) bekezdés a) pontjában a „továbbképzés lebonyolítására jogosult szervezet” szövegrész helyébe
a „továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult szervezet (a továbbiakban: továbbképző szervezet)”
szöveg,

26458

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lép.

10. § (10) bekezdésében az „a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati felhívása alapján pályázatot
(kreditpont-minősítési kérelmet)” szövegrész helyébe a „pályázatot (a továbbiakban: kreditpont-minősítési
kérelmet)” szöveg,
10. § (10) bekezdés b) és c) pontjában az „adószakértői engedély” szövegrész helyébe az „adószakértői
engedély, továbbá rendelkeznek a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel
(ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is)” szöveg,
10. § (10a) és (11)–(11b) bekezdésében a „pályázatot” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési kérelmet”
szöveg,
10. § (10c) bekezdés nyitó szövegrészében, (10d) és (10e) bekezdésében az „a pályázat benyújtásakor
kérelméhez” szövegrész helyébe az „a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor” szöveg,
10. § (10c) bekezdés b) pontjában „a pályázati feltételek” szövegrész helyébe az „az e rendeletben foglalt
feltételek” szöveg,
10. § (12) bekezdésében a „pályázati eljárással” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési eljárással” szöveg,
10. § (13) bekezdésében a „pályázati minősítési szempontoknak” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési
szempontoknak” szöveg,
10. § (14) bekezdésében a „jogosult szervezet tagja” szövegrész helyébe a „jogosult továbbképző szervezet
tagja” szöveg,
11. § (4) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdés szerinti” szöveg,
11. § (5) bekezdésében a „(2)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdés szerinti” szöveg,
11. § (6) bekezdésében a „(2), illetve (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdésben” szöveg

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek
akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes
szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása
7. §		
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért,
valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet
(a továbbiakban: Díjr.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[A rendelet hatálya kiterjed arra a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti]
„e) a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti
minősítési eljárást kezdeményező szervezetekre.”
8. §		
A Díjr. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakmai szervezetként történő elismerést kezdeményező szervezetnek a Korm. rendelet 10/B. § (9) bekezdése
szerinti minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az eljárás megkezdése előtt, a 2. § (4) és
(5) bekezdésében előírt módon.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 4000 forint.”
9. §		
A Díjr. 1. § b) pontjában az „eljárás lefolytatását kérelmezi,” szövegrész helyébe az „eljárás lefolytatását, valamint
továbbképzési programjának kreditpont-minősítését kérelmezi,” szöveg lép.

3. A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló
28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosítása
10. §		
A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A közfelügyeleti hatóság három évnél gyakoribb minőségellenőrzést is elrendelhet, ha a kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég utolsó minőségellenőrzése „nem felelt meg” eredménnyel zárult, vagy ha
azt a könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők vagy a tőkepiacról szóló törvény szerinti befektetők érdekét
veszélyeztető helyzet indokolja.”
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11. §		
A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ellenőr által készített záró jelentés tartalmazza valamennyi vizsgált könyvvizsgálóra vonatkozóan
az ellenőrzött egyedi megbízások értékelését, továbbá ha sor került a könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési
rendszerének ellenőrzésére, akkor a könyvvizsgáló cégre vonatkozóan a minőségellenőrzési rendszer értékelését.
A záró jelentés mellékletét képezik a kérdőívek és a nyilatkozatok.”
12. §		
A Rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A „nem felelt meg” eredménnyel zárult minőségellenőrzés esetén a közfelügyeleti hatóság a következő
intézkedéseket alkalmazhatja:
1. kötelezés továbbképzésen való részvételre,
2. figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére,
3. fegyelmi eljárás kezdeményezése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara illetékes testületénél,
4. kötelezés könyvvizsgálat ismételt elvégzésére vagy
5. a könyvvizsgálói jelentés visszavonására.”
13. §		
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közfelügyeleti hatóság a könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési rendszerének minőségellenőrzése során
hozott jogerős határozatában foglaltak betartását utóellenőrzés keretében vizsgálhatja.”
14. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

15. §		
A Rendelet
1.
4. § (5) bekezdésében a „20 nappal” szövegrész helyébe „10 nappal” szöveg,
2.
4. § (7) bekezdés d) pontjában és 5. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „közreműködő”
szöveg,
3.
5. § (2) és (4) bekezdésében a „szakértőnek” szövegrész helyébe a „közreműködőnek” szöveg,
4.
5. § (3) bekezdésében a „szakértő” szövegrészek helyébe a „közreműködő” szöveg
lép.
16. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
7. § (4) bekezdése,
b)
7. § (8) bekezdése és
c)
8. § (14) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. §, a 7. § és a 8. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1.melléklet
mellékleta…/2014.
a 46/2014.
(XII. 30.)rendelethez
NGM rendelethez
1.
(….)NGM
Az Anyr. 4. számú mellékletének módosítása
1. Az Anyr.
1.
4. számú melléklet 2. pont c) alpontjában a „Korábbi regisztrációs szám” szövegrész helyébe a „Regisztrációs
szám” szöveg,
2.
4. számú melléklet 5. pont e) alpontjában az „az igazolvány másolata,” szövegrész helyébe az „az adatváltozást
igazoló dokumentum másolata,” szöveg
lép.
2. Hatályát veszti az Anyr.4. számú melléklet 5. pont c) alpontja.
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2. melléklet
26461
a…/2014. (….)NGM rendelethez

2. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez
„5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

ADATLAP
az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésére irányuló
továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárása iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A továbbképző szervezet
a) neve,
b) székhelye,
c) levelezési címe,
d) cégjegyzékszáma vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma és a nyilvántartásba vétel éve,
e) honlapjának címe,
f) hivatalos képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
g) által a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy vagy oktatásszervező neve, beosztása,
telefonszáma, faxszáma, elektronikus elérhetősége,
h) típusa az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek
kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban
szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (10)
bekezdés alapján (felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytató
szervezet, szakmai egyesület, szakmai köztestület).
2. A továbbképző szervezet által minősítésre benyújtott továbbképzési program
a) címe,
b) szakterülete (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő),
c) továbbképzési formája (előadás, e-learning, online),
d) időtartama (percben, szünetek nélkül),
e) elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
f) jellege (gyakorlati, elméleti),
g) kapcsolódó információs segédanyagának bemutatása (amennyiben a továbbképző vállalja ilyen információs anyag
biztosítását a továbbképzésen),
h) szakmai tartalmának, tematikájának bemutatása (legalább 2000, legfeljebb 12.000 karakter terjedelemben),
i) elektronikus képzési formában tervezett megvalósítása esetén a technikai hátteret bemutató leírás (ide értve a
képzés elektronikus rendszerének bemutatását, elérésének helyét, megvalósításának módját, a naplózást, ellenőrzés
módszerét, igazolás kiállítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módját, stb.)
3. A továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben:
a) továbbképző szervezet szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatási területen
folytatott) tevékenységének rövid bemutatása (legfeljebb 9000 karakter),
b) továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek (ideértve az oktatással kapcsolatos
nyilvántartási rendszert is),
c) a továbbképző szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása
(minőségpolitika, minőségcélok, önértékelési rendszer),
d) a továbbképző szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolása, valamint
szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása,
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4. Nyilatkozatok:
a) „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kezelje és az egységes Kormányzati Portálon közzétegye.”
b) „Vállalom, hogy
- továbbképző szervezetünk a Rendelet 10/B. §-ában előírt továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti,
- kizárólag az elfogadott (kreditpontra minősített), a 2. pontban (a továbbképzési program bemutatása) foglaltak
szerint lebonyolított továbbképzési program teljesítése esetén adja ki a nyilvántartásba vételt végző szervezet által
meghatározott kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben résztvevőknek,
- amennyiben továbbképző szervezetünk a fenti kérelem 1. pont h) alpontjában megjelöltek szerint szakmai egyesület
vagy szakmai köztestület, e minőségében kizárólag a saját tagjai számára ingyenesen szervez továbbképzést,
- amennyiben a fenti kérelemben, valamint az 5. pontban megjelölt kötelező mellékletek tartalmában változás
következik be, továbbá, ha a továbbképző szervezetünk a továbbiakban nem felel meg a Rendeletben meghatározott
követelményeknek, azt haladéktalanul bejelentem a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
c) „Kijelentem, hogy továbbképző szervezetünk
- teljes körűen megfelel a Rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,
- által a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok megfelelnek a
valóságnak;
- továbbképző szervezetünk nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
- jelen nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül,
- a fenti kérelemhez nem csatolt, az 5. pontban meghatározott kötelező mellékleteket a
........................................................................................................................................ című, …... év ……………….. hónap …… napján
benyújtott kreditpont-minősítési kérelemhez mellékeltük, azok tartalma a benyújtás óta nem változott.”
5. Kötelező mellékletek:
a) a továbbképző szervezet létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozat,
b) amennyiben a továbbképző szervezet a fenti kérelem 1. pont h) alpontjában megjelöltek szerint szakmai egyesület
vagy szakmai köztestület, a hatályos alapszabályának közjegyző által hitelesített másolata,
c) a fenti kérelem 3. pont d) alpontjában felsorolt oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolata
és részletes szakmai önéletrajza (a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatot feltüntetve),
d) a fenti kérelem 3. pont d) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kérelemben
feltüntetett adataiknak – a Rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a továbbképző szervezet
és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak,
e) a fenti kérelem 3. pont d) alpontjában felsorolt oktatók nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a továbbképző
szervezetnél oktatást vállalnak,
f) a Rendelet 10. § (11a) és (11b) bekezdésben meghatározott követelménynek való megfelelésről szóló írásbeli
nyilatkozat,
g) a továbbképző szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal való igazolása arról, hogy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, vagy
adóazonosítójának megadása, amellyel a nyilvántartásba vételt végző szervezettől kéri ezen adatok köztartozásmentes
adózói adatbázisból való bekérését,
h) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentum másolata.
6. Dátum
7. Bélyegző
8. Cégszerű aláírás”

	
  

4
3. melléklet
a…/2014. (….)NGM rendelethez

26463

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

3. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM
rendelethez
„6. számú
melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez
„6. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

ADATLAP
az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésének indításáról

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
1. Az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésének indításáról a
továbbképzést szervező és lebonyolító szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:
a) Szervezet neve
b) Szervezet címe
c) Témafelelős neve, telefonszáma
d) Képzés helye (pontos címe)
e) Szakterület megnevezése
- adótanácsadó
- adószakértő
- okleveles adószakértő
f) Várható, tervezett létszám (fő)
g) Továbbképzési program címe
h) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma
i) Továbbképzés időpontja (év, hónap, nap)
j) Továbbképzés kezdési időpontja (óra, perc)
k) Továbbképzés befejezési időpontja (óra, perc)
l) Oktató(k)/előadó(k) neve
2. Dátum
3. Bélyegző
4. Cégszerű aláírás”
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4. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
„7. számú melléklet a 26/2008. „7.
(VIII.számú
30.) PM
rendelethez
melléklet
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

JELENLÉTI ÍV

A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program szakterülete: □ adótanácsadó □ adószakértő □ okleveles adószakértő
Előadó(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:
Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Résztvevő neve

Aláírás

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)
Sorszám

Regisztrálási szám

Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás”
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5. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
„8. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez
„8. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

IGAZOLÁS
az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek
kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a
nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 10. §-a alapján a
nyilvántartásba vételt végző szervezet által minősített továbbképzési programon való részvételről

Az igazolás kötelező tartalmi elemei a következők:
1. Igazolás sorszáma
2. Továbbképzésre kötelezett neve
3. Regisztrálási száma
4. Regisztrálási számmal nem rendelkezők esetében a továbbképzésre kötelezett
a) születési neve
b) születési helye, ideje
c) anyja neve
5. Igazolást kibocsátó továbbképző szervezet
a) neve
b) székhelye
6. A továbbképzés
a) szakterülete (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő)
b) formája (előadás, e-learning, online)
c) időtartama (perc, szünetek nélkül)
d) helyszíne (ha nem elektronikus a képzés)
e) időpontja (év, hónap, nap)
f) kezdés és befejezés időpontja (óra, perc)
7. A teljesített továbbképzési program
a) címe
b) kreditpont-minősítési határozatának száma
c) elszámolhatósági időszaka
d) kreditpont-értéke a megjelölt szakterületen
8. Az igazolást aláíró személy neve, beosztása
9. Dátum
10. Cégszerű aláírás, bélyegző”
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6. melléklet

a…/2014. (….)NGM rendelethez

6. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelethez

KÉRDŐÍV A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ GAZDÁLKODÓK KÖNYVVIZSGÁLATÁT ELLÁTÓ, ASSZISZTENS
NÉLKÜL, ÖNÁLLÓAN DOLGOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓK BELSŐ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI RENDSZERÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ
ISQC1.14. „A társaságnak meg kell felelnie a jelen nemzetközi minőségellenőrzési standard minden egyes
követelményének, kivéve, ha a társaság adott körülményei között a követelmény nem releváns...”
Magyarázat:
ISQC1: 1. témaszámú nemzetközi minőségellenőrzési standard
A Fejezetek római számmal vannak sorszámozva, pl. I. A vezetés minőségért való felelőssége a könyvvizsgáló cégen
belül
Eldöntendő kérdések, a fejezetek elején, piros sorszámmal szerepelnek. Az ezekre adható válasz: IGEN vagy NEM. Pl.
I‐1.
Az Alkérdések az eldöntendő kérdések után következnek. Az egyes Alkérdésekre adható válaszok: „Megfelel”,
„Megjegyzéssel megfelel” , „Nem felel meg” vagy „nem értelmezhető.”. Pl. I‐2
Kiegészítő kérdés: A fejezetek végén található olyan kérdés (dőlt betűvel szedve), mely akkor értékelendő, ha az adott
fejezetben szereplő alkérdések közül több nem értelmezhető.

Sorszám

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

	
  

	
  

Leírás
I. A vezetés minőségért való felelőssége
Van-e a könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek olyan belső
szabályzata, amely kihangsúlyozza azt, hogy a minőség
elengedhetetlen a megbízások végrehajtásánál?
Tekintse át a vizsgált időszakban kibocsátott könyvvizsgálati
ajánlatokat, hogy megállapítsa a könyvvizsgáló (cég) milyen
szempontokat helyez előtérbe. Megfelelően ki lett-e hangsúlyozva a
könyvvizsgálati munka minősége, nem kapnak-e túl nagy szerepet a
logisztikai szempontok (pl. megígérik a „második vélemény vagy
belső minőségellenőrzés” kihagyását a folyamatból a gyorsaság
érdekében).
Ellenőrizze, hogy a könyvvizsgáló (cég) rendelkezik-e
küldetésnyilatkozattal (mission statement). Amennyiben nem, úgy
az átláthatósági jelentésben szereplő állításokat ellenőrizze.
Tekintse át a könyvvizsgáló cég stratégiai és operatív terveit és
vizsgálja meg, hogy megvan-e a megfelelő egyensúly a
kereskedelmi célok és az audit minősége iránti elkötelezettség
között.
Amennyiben a könyvvizsgáló cégnek nincsenek rögzített stratégiai
és operatív tervei, a vezetővel folytatott megbeszélés alapján ítélje
meg, hogy a szóban felvázolt tervek között nincsenek-e túlsúlyban a
kereskedelmi célok, illetve azok nem mehetnek-e a minőségi
könyvvizsgálói munka rovására.
Tekintse át a könyvvizsgáló cég éves beszámolóit a vizsgált
időszakra vonatkozóan és vizsgálja meg, hogy vannak-e olyan jelek,
amelyek a könyvvizsgálói munka minőségének elsődlegességével
kapcsolatos problémákra utalnak.

	
  

St.ref
ISQC1

Értékelés*

.18
I/N
.18,
A5.b

.18, A4

.18, A5
b

.18

Szöveges
megjegyzés
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Ellenőrizze, hogy a könyvvizsgáló cég időben (az üzleti évének
mérlegforduló napjától számított három hónapon belül) közzétettee az átláthatósági jelentést, valamint, hogy tartalmazza-e a
kötelező elemeket:
a) a gazdálkodási forma és a tulajdonviszonyok leírása,
b) a hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti keretek
bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói hálózathoz
tartozik,
c) az irányító struktúra leírása,
d) a belső minőségellenőrzési rendszer leírása és a legfelsőbb
irányító (vezető) szerv nyilatkozata a rendszer működésének
hatékonyságáról,
e) annak jelzése, hogy mikor volt az utolsó kamarai
minőségellenőrzés,
f) azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása,
amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett,
g) a függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is
alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése
megtörtént,
h) a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálók
folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló
nyilatkozat,
i) a jelentőséget bemutató pénzügyi adatok (különösen a teljes
árbevétel, megbontva a beszámolók jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálatából származó díjakra, valamint az egyéb
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért és az adótanácsadói
szolgáltatásokért felszámolt díjakra),
j) információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának
elveiről.
Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz-e valamilyen más
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló a minőség iránti
elkötelezettség érvényesülésére. (A kérdés abban az esetben
értékelendő, ha a fenti alkérdések közül több nem értelmezhető a
könyvvizsgáló cégnél.)
II. Releváns etikai követelmények, függetlenség
Van-e a könyvvizsgáló cégnek szabályzata, amely előírja a
következő etikai alapkövetelményeknek való megfelelést: (1)
tisztesség, (2) tárgyilagosság (3) szakmai szakértelem és megfelelő
gondosság, (4) titoktartás és (5) hivatáshoz méltó magatartás?
Ellenőrizze, hogy a könyvvizsgáló cég rendelkezik-e a függetlenségi
követelményekre vonatkozó írásos szabályzattal.
- A szabályzat tartalmazza-e a függetlenséggel kapcsolatos
követelményeket a könyvvizsgáló számára?
- A szabályzat részletezi-e azon körülményeket és kapcsolatokat,
amelyek veszélyeztetik a függetlenséget?
A szabályzat előírja-e, hogy a könyvvizsgáló köteles legalább évente
mérlegelni és dokumentálni, hogy megfelelt-e a függetlenségi
követelményeknek?
Dokumentálva van-e, hogy a könyvvizsgáló megfelel minden
függetlenségi követelménynek a vizsgált időszakban?

Kkt.
55. §

.18,
.19

.20 A7
.21

I/N

.24 A11

I/N

.24

I/N
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II-10.

III-1

III-2

	
  

Van-e a könyvvizsgáló cégnek olyan szabályzata, mely a megszokás
veszélyének elfogadható szintre történő csökkentéséről szól.
Tartalmazza-e a szabályzat a tőzsdén jegyzett cégek
könyvvizsgálatánál alkalmazandó rotációs előírásokat?
Vizsgálja meg, hogy a könyvvizsgáló cég betartotta-e a Kkt.
előírásait a függetlenséggel kapcsolatosan.
Kkt. 56. §
(1) Az a könyvvizsgáló cég, amely közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet, a gazdálkodó audit bizottságának
(ennek hiányában az audit bizottság feladatait ellátó testületének)
évente
a. írásban igazolja, hogy független a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodótól,
b. beszámol a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó számára a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységen
kívül teljesített további szolgáltatásairól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti könyvvizsgáló cég évente megvitatja az
audit bizottsággal (ennek hiányában az audit bizottság feladatait
ellátó testülettel) a függetlenségét érintő veszélyeket, valamint az e
veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedéseket.
A könyvvizsgálóval folytatott megbeszélés során kérdezze meg,
hogy indítottak-e ellene bármilyen fegyelmi vagy etikai eljárást.
Tekintse át a vizsgálat eredményét és ítélje meg, hogy az egyszeri
vagy rendszerszintű problémára utal-e.
Vitassa meg a könyvvizsgálóval, hogy tud-e érdekütközéssel
kapcsolatos (Conflict of Interest) problémákról, ha igen ezeket
hogyan oldották fel, illetve ítélje meg az eset konkrétumainak
megvizsgálása után, hogy a problémát megfelelően kezelték-e.
Szerezzen be információkat azon esetekről amikor a könyvvizsgáló
cég és valamely ügyfele között üzleti kapcsolat volt (irodabérlet,
biztosítás, bankszámlaszerződés, kötvénykibocsátás, stb.). Vizsgálja
meg, hogy az adott esetben megfelelően kezelték-e a
függetlenséggel kapcsolatos kockázatokat.
Azonosította-e a függetlenséget veszélyeztető körülményeket és
ezekkel kapcsolatosan dokumentáltan elvégezte-e a függetlenség
megőrzését biztosító eljárásokat a könyvvizsgáló? Pl: egy ügyféltől
származó bevétel jelentős aránya, közérdeklődésre számot tartó és
speciális gazdálkodó ügyfelek esetében az adott területet
szabályozó törvényben meghatározott arány betartása.

Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz-e valamilyen más
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló az etikai és
függetlenségi szabályok betartására. (A kérdés abban az esetben
értékelendő, ha a fenti alkérdések közül több nem értelmezhető a
könyvvizsgáló cégnél.)
III. Ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadása és
megtartása
Van-e a könyvvizsgáló cégnek olyan szabályzata, amely az
ügyfélkapcsolatok és konkrét megbízások elfogadását és
megtartását érintik.
Tartalmazza-e a fenti szabályzat, hogy a könyvvizsgáló cég csak
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olyan ügyfeleket és megbízásokat fogad el vagy tart meg, amely
esetekben a könyvvizsgáló cég
- az új ügyfél elfogadása ELŐTT elvégezte az ügyfél tisztességének
vizsgálatát:
- képes a megbízás végrehajtására (határidők, speciális szakértelem,
stb.)
- meg tud felelni a releváns etikai- és függetlenségi
követelményeknek.
Előírja-e a fenti szabályzat, hogy
- a könyvvizsgáló köteles beszerezni szükséges információkat az
alábbi megbízások elfogadása előtt:
1. új ügyfél - új megbízás,
2. meglévő ügyfél - meglévő megbízás,
3. meglévő ügyfél - új megbízás
- ha egy új vagy meglévő ügyféltől jövő megbízás elfogadásakor
potenciális összeférhetetlenséget
azonosít be, a könyvvizsgálónak meg kell fontolnia, hogy
helyénvaló-e a megbízás elfogadása,
- ha problémákat azonosított be és a könyvvizsgáló úgy dönt, hogy
elfogadja vagy megtartja az ügyfélkapcsolatot vagy a konkrét
megbízást, akkor dokumentálnia kell, hogy a kérdéseket hogyan
oldotta meg.
Tartalmazza-e a fenti szabályzat, hogy mi a teendő akkor, ha a
könyvvizsgáló cégnek olyan információ kerül a birtokába, amelynek
korábbi ismerete alapján egy adott megbízást elutasított volna?
Mintavételes vizsgálattal győződjön meg róla, hogy a
szabályzatokban leírt ügyfélkapcsolat és megbízás elfogadási, illetve
megtartási szabályokat a könyvvizsgáló (cég) a gyakorlatban is
alkalmazza. (Ezen vizsgálat során vegye figyelembe az egyes lépések
időbeli sorrendjét (ajánlat, ügyfél vagy megbízás elfogadási
formanyomtatványok, elfogadó nyilatkozat, szerződés).
A fenti mintavételes vizsgálat során tekintse át a
formanyomtatványokon rögzített adatokat, és ítélje meg, hogy
azokat ténylegesen, valós információkkal töltik ki.
Amennyiben az egyedi megbízások minőségellenőrzése során
megállapítást nyer, hogy a könyvvizsgáló társaság úgy vállalata el a
könyvvizsgálati megbízást, hogy:
nem rendelkezett a megbízás elfogadásához szükséges
szakértelemmel vagy tapasztalattal
a megbízás elfogadása függetlenségi és/vagy etikai szabályokat
sért
a kérdésre adott válasz: nem felel meg.
Mintavételes vizsgálattal győződjön meg róla, hogy a könyvvizsgáló
társaság betartotta az új könyvvizsgálati ügyfelekkel kapcsolatos
teendőkre vonatkozó szabályokat. Vizsgálja meg, hogy a korábbi
évek könyvvizsgálati anyagainak áttekintésével kapcsolatban milyen
teendői vannak a könyvvizsgáló cégnek.
Vizsgálja meg, hogy a könyvvizsgáló elvégezte-e a korábbi
könyvvizsgálati munkaanyagok áttekintését, ezt megfelelően
dokumentálta-e és hogy az áttekintés mélysége elégséges volt-e
ahhoz, hogy a nyitó adatokat a könyvvizsgáló biztonsággal
felhasználhassa. Amennyiben a korábbi könyvvizsgálótól nem
kapott megfelelő hozzáférést a könyvvizsgálói munkalapokhoz vagy
úgy döntött, hogy ilyen hozzáférést nem kér, vizsgálja meg, hogy
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megfelelő egyéb lépéseket tett-e a nyitó adatok
megbízhatóságának megállapítása érdekében.
Vizsgálja meg a könyvvizsgáló (cég) közérdeklődésre számot tartó
.27 b
társaság ügyfeleinek listáját és a nekik nyújtott ÖSSZES szolgáltatás
listáját a vizsgált időszakra vonatkozóan. Tekintse át ezen
ügyfeleknek nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatások elfogadása
során követett eljárásokat, különös tekintettel az ügyfélkapcsolat
megtartásra és a megbízás-elfogadásra (függetlenség!) vonatkozó
szabályzatok betartását.
Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
.26(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz-e valamilyen más
.28
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló az ügyfélkapcsolatok
és konkrét megbízások elfogadásával és megtartásával kapcsolatos
szabályok betartására. (A kérdés abban az esetben értékelendő, ha a
fenti alkérdések közül több nem értelmezhető a könyvvizsgáló cégnél.)
IV. Emberi erőforrások
Tartalmazza-e a könyvvizsgáló cég szabályzata saját maga számára
.29
követelményként az alábbiakat:
A4,A26
- Kamarai kötelező oktatásokon, szakmai továbbképzéseken,
valamint minősítésének megfelelő szakirányú továbbképzéseken
való részvételt,
- a szakmai fejlődést biztosító szakirodalom figyelemmel kísérését és
megismerését.
Ellenőrizze, hogy a könyvvizsgáló cég könyvvizsgálója részt vett-e a
kötelező kamarai oktatásokon, illetve, hogy megszerezte a kötelező
kreditpontokat, különös tekintettel a minősítésekre vonatkozó
kreditpontokra.
Ítélje meg, hogy a könyvvizsgáló megfelelő szakértelemmel és
.29-.30
tapasztalattal rendelkezik-e a minőségi könyvvizsgálat
A24-A31
elvégzéséhez. (Pl. megvan-e az előírt minősítése, ahol ez előírás?)
Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
.29
(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz-e valamilyen más
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló annak biztosítására,
hogy a konkrét megbízásokhoz megfelelő képzettséggel és
tapasztalattal rendelkezzen. (A kérdés abban az esetben értékelendő,
ha a fenti alkérdések közül több nem értelmezhető a könyvvizsgáló
cégnél.)
V. A megbízás végrehajtása (Konzultáció, minőségellenőrzés,
eltérő vélemények, dokumentáció)
Tartalmazzák-e a könyvvizsgáló cég szabályzatai az alábbiakat:
.32
- következetesség a megbízás végrehajtásának minőségét illetően
.34
(írásos kézikönyv, audit szoftver vagy akár standard dokumentumok
révén)
- a felügyelettel kapcsolatos felelősségek (megbízás
előrehaladtának nyomon követése, annak megítélése, hogy
elegendő idő áll-e rendelkezésre a munka elvégzéséhez, jelentős
kérdések kezelése, konzultációk tartása, stb.)
- az áttekintéssel kapcsolatos felelősségek (standardok és
jogszabályok betartása, szükség van-e a tervek módosítására, a
végrehajtott munka alátámasztja-e a következtetéseket,
elegendőek-e a bizonyítékok a jelentés alátámasztására, stb.)
- megfelelő konzultációkra kerüljön sor nehéz vagy vitatott
ügyekben (külső szakértővel)
- a külső szakértő felkérése előtt mérlegelni kell, hogy rendelkezik-e
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a megbízás ellátásához szükséges szakmai és speciális ismeretekkel,
gyakorlati tapasztalatokkal
- a konzultációk jellegét, hatókörét és a levont következtetéseket melyekkel minden fél egyetért - dokumentálják
- a következtetéseket a gyakorlatban is megvalósítják. (az egyedi
megbízások minőség-ellenőrzés során kerül ellenőrzésre)
Tartalmazza-e a szabályzat azokat a kritériumokat, amelyek
meghatározzák, hogy mely könyvvizsgálati megbízások esetén kell
minőségellenőrzést végrehajtani?
Tartalmazza-e a szabályzat, hogy kötelező a minőségellenőrzés a
tőzsdén jegyzett cégek esetében minden egyes könyvvizsgálatnál?
Kitér-e a minőségellenőrzéssel kapcsolatos szabályzat a
minőségellenőrzések jellegére, ütemezésére és terjedelmére,
továbbá, arra, hogy a jelentés dátuma nem lehet korábbi, mint a
minőségellenőrzés befejezésének dátuma? Szerepel-e a
szabályzatban, hogy a minőségellenőrzés dokumentálása azonban
történhet a jelentés dátuma után is?
Előírja-e a szabályzat, hogy a tőzsdén jegyzett cégek
könyvvizsgálatára vonatkozó minőségellenőrzés le kell, hogy fedje
az alábbi területeket:
- függetlenség mérlegelése,
- megfelelő konzultációkra került-e sor,
illetve annak dokumentálását, hogy:
- a minőségellenőrzési eljárást végrehajtották;
- a minőségellenőrzés a jelentés dátumakor vagy azt megelőzően
befejeződött; és
- a minőségellenőrnek nincs tudomása semmilyen megoldatlan
ügyről.
Kitér-e a könyvvizsgáló cég szabályzata a megbízásokhoz
kapcsolódó minőségellenőr kijelölésére, és meghatározzák-e az
alkalmasság kritériumait? (A szerep betöltéséhez szükséges szakmai
képzettséget, beleértve a szükséges szakmai tapasztalatot és
hatáskört is, valamint azt, hogy a megbízáshoz kapcsolódó
minőségellenőrrel milyen mértékben lehet konzultálni.)
Előírják-e a levont következtetések dokumentálását és a
gyakorlatban történő megvalósítását, és azt, hogy a jelentés a
kérdés megoldásánál korábbra nem dátumozható?
Tartalmaz-e a szabályzat konkrét előírásokat a könyvvizsgálati
dokumentációra vonatkozóan, beleértve a végleges megbízási
dosszié összeállításának befejezését (általában 60 nappal a
kibocsátott jelentés dátuma után), a dokumentáció bizalmas
kezelését és megőrzését, integritását, elérhetőségét és
visszakereshetőségét?
Tekintse át a könyvvizsgáló (cég) szabályzatait az adatbiztonsággal
és az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatban. A szabályzat
tartalmaz-e utalást a következőkre:
- kötelező az adatok és a bizalmas dokumentumok megfelelő
kezelése;
- lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy a munkalapoknak és
dokumentumoknak ki a készítője, ki módosította, illetve ellenőrizte
őket, mindezek mikor történtek;
- lehetővé teszi és megköveteli a munkalapok és bizalmas
dokumentumok fizikai védelmét és megakadályozza azt, hogy
azokhoz engedély nélkül hozzáférjenek;
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- ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a fentiekhez hozzáférjenek azok,
akiknek munkájához ez szükséges.
Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég esetében az adatbiztonsággal kapcsolatos
szabályok lehetnek kevésbé formálisak. Ítélje meg, hogy a cég
méretéhez viszonyítva megfelelő mélységben tartalmaz-e
adatbiztonsággal kapcsolatos előírásokat a szabályzat.
A könyvvizsgáló (cég) azon könyvvizsgálati megbízásaiból, amelyek
során minőségellenőrzés nem történt, vegyen mintát és vizsgálja
meg, hogy a vonatkozó szabályzat szerint tényleg nem kellett
minőségellenőrzést végezni.
Amennyiben a könyvvizsgáló társaság nem alkalmazott
minőségellenőrt azon könyvvizsgálati megbízás(ok) végrehajtása
során, amely(ek) esetében saját minőségellenőrzési szabályzata,
illetve jogszabályi kötelezettség alapján kellett volna, a kérdésre
adott válasz: nem felel meg.
Válasszon mintát azon könyvvizsgálatok közül, amelyek során
minőségellenőrzés történt, és tekintse át a minőségellenőrzés
időzítését, az általa áttekintett területeket és a dokumentáltság
alapján ítélje meg, hogy a minőségellenőrzés során tényleges
vizsgálatot végeztek vagy csak formálisan és automatikusan
jóváhagytak mindent. Figyelembe vehető tényezők: a
minőségellenőrzés dokumentáltsága, az első minőségellenőrzési
lépések időpontja (elég korán elkezdték-e), a minőségellenőrzés
lezárásának időpontja (volt-e/lett volna-e elég idő lépéseket tenni,
ha a minőségellenőrzés megállapításokat tett volna).
Mintavételes alapon vizsgálja meg, hogy van-e olyan tényező,
amely a minőségellenőrzést végző szakember, illetve a
konzultációra felkért külső szakértő szakmai hozzáértését, illetve
objektivitását megkérdőjelezné (Rendelkezik- e megfelelő
minősítéssel és tapasztalattal? Vannak-e arra utaló jelek, hogy részt
vesz a könyvvizsgálati tesztek tervezésében és végrehajtásában, a
könyvvizsgálatot érintő döntéseket hoz, a minőségellenőrzésben
érintett szakemberek „körbevizsgálják” egymást, stb.).
A cég méretéhez viszonyítva ítélje meg, hogy megfelelően kezelik-e
az adatbiztonság kérdését a gyakorlatban. (pl. titkosítás, archiválás,
biztonsági mentések, vírusszűrés, papír alapú dokumentumok
őrzése, stb.)
Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz-e valamilyen más
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló a belső
minőségellenőrzés a standardban foglaltak szerinti végrehajtására. (A
kérdés abban az esetben értékelendő, ha a fenti alkérdések közül több
nem értelmezhető a könyvvizsgáló cégnél.)
VI. Figyelemmel kísérés
Van-e a könyvvizsgáló cégnek a figyelemmel kísérésre
(monitoringra) vonatkozó szabályzata, mely lefedi legalább a
következő területeket:
(1) a minőségellenőrzési rendszer megfelelő időnként történő
értékelése;
(2) a minőségellenőrzési rendszer megfelelő működésének
mintavételes ellenőrzése (konkrét könyvvizsgálati megbízások
áttekintése minőségellenőrzési szempontból);
(3) olyan személy kijelölése a fenti értékelési és fejlesztési
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feladatok vezetésére és végrehajtására, aki megfelelő hatáskörrel és
tapasztalattal rendelkezik;
(4) az értékelési folyamat eredményeképp azonosított
gyengeségek vagy problémák formális kiértékelése és megoldási
javaslatok kidolgozása;
(5) a fenti értékelési és fejlesztési folyamat megfelelő mélységű
dokumentálása;
(6) azon események felsorolása, amelyek változást
eredményezhetnek a minőségellenőrzési folyamatban (új
könyvvizsgálati standardok, a cég elleni peres vagy nem peres
eljárások kiértékelése, közfelügyeleti hatóság vagy egyéb, hasonló,
külföldi szervezetek minőségellenőrzése).
Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgáló esetében, mivel
nem tudja megoldani a figyelemmel kísérési eljárásokat saját
erőforrással, úgy megfelelően képzett külső személyt vagy másik
társaságot alkalmazhat a megbízások ellenőrzéséhez és a
figyelemmel kísérés egyéb eljárásaihoz. Szerepel-e ez a kitétel a
szabályzatban?
Van-e a könyvvizsgáló cégnek olyan szabályzata, amely a
könyvvizsgálati (és egyéb) megbízások minőségével kapcsolatos
panaszok kezelésére vonatkozik, különös tekintettel a panaszok
összegyűjtésére, dokumentálására, a panaszok független
kivizsgálására és a levont következtetések hasznosítására).
Vizsgálja meg, hogy a fenti szabályzatban szereplő figyelemmel
kísérési eljárásokat végrehajtották-e a vizsgált időszakban.
Vizsgálja meg, hogy a figyelemmel kísérési eljárást végző
személy esetében nem vetődhet-e fel olyan tényező, amely
csökkenti annak minőségét pld. az ellenőrzést végző személynek
kevés az általános tapasztalata, nincs elegendő tapasztalata a
vizsgálatra kiválasztott ügyfél iparágában (hitelintézet, stb.),
„körkörös” ellenőrzések (A vizsgálja B-t, majd B vizsgálja A-t).
Szerezze be és értékelje ki a vizsgálat alá vont időszakban
végrehajtott figyelemmel kísérési eljárások jegyzőkönyveit abból a
szempontból, hogy azok jeleznek-e rendszerszintű, visszatérő
problémát a könyvvizsgálói munka minőségével kapcsolatban (pl.
alkalmazott szakértők következtetéseinek lekövetése, csalási
kockázat, stb.).
A könyvvizsgálóval folytatott megbeszélés során gyűjtsön
információt
- könyvvizsgáló céghez érkezett panaszokról
- cég ellen indított perekről,
- az ügyfelek elégedettségéről.
Ítélje meg, hogy a fenti visszajelzések lehetnek‐e a könyvvizsgálati
munka minőségével kapcsolatos problémákra utaló jelek. Ítélje meg,
hogy a panaszok nyomán történtek‐e megfelelő változások a
könyvvizsgálati folyamatban.
Vizsgálja meg, hogy a fenti alkérdésekben szereplő eljárások
(módszerek, eszközök, stb.) mellett/helyett alkalmaz‐e valamilyen más
eljárást (módszert, eszközt, stb.) a könyvvizsgáló a figyelemmel kísérési
eljárásoknak a standardban megfogalmazottak szerinti
megvalósítására. (A kérdés abban az esetben értékelendő, ha a fenti
alkérdések közül több nem értelmezhető a könyvvizsgáló cégnél.)
CÉGSZINTŰ VIZSGÁLAT EREDMÉNYE
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ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN - Alkérdések összesítése
Megfelel: A könyvvizsgáló (cég) politikája és/vagy eljárása az adott témában tökéletesen megfelel a standard
szövegének és szellemének. 3 PONT
Megjegyzéssel megfelel: A könyvvizsgáló (cég) politikája és/vagy eljárása nem felel meg teljesen a standard
szövegének és szellemének, de attól lényegesen nem tér el, és a könyvvizsgáló cég a standardnak való tökéletes
megfelelés irányába halad. 2 PONT
Nem felel meg: A könyvvizsgáló (cég) politikája és/vagy eljárása nem felel meg a standard szövegének és szellemének
és a könyvvizsgáló cég nem halad a standardnak való megfelelés irányába. 1 PONT
A nem értelmezhető kérdések nem kapnak pontszámot, és az eredmény kalkulálásába sem számítanak bele.
EREDMÉNY = Összes pontszám / „értelmezhető” kérdések száma
Ha az EREDMÉNY
0-1,49 akkor az értékelés: NEM FELEL MEG
1,50 - 2,49 akkor az értékelés: MEGJEGYZÉSSEL MEGFELEL
2,50 - 3,00 akkor az értékelés: MEGFELEL
FŐ SZABÁLYOK AZ ÉRTÉKELÉS VÉGLEGESÍTÉSE SORÁN
(1) Amennyiben az Eldöntendő kérdések bármelyikére NEM a válasz, a cégszintű vizsgálat eredménye nem
lehet „Megfelel”. Amennyiben az Eldöntendő kérdések közül háromnál több kapott NEM választ, a cégszintű
vizsgálat eredménye „Nem felel meg”.
(2) Az egyedi megbízások ellenőrzése során tett megállapítások esetén az ellenőrnek mérlegelnie kell, hogy az
adott megállapítás vagy megállapítások lehetnek-e jelei a ISQC1-nek való meg nem felelésnek. Amennyiben a
megállapítás önmagában bizonyítja a cégszintű meg nem felelést, akkor az a cégszintű vizsgálat eredményének
módosításához is vezethet. Amennyiben az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a megállapítás önmagában nem
bizonyítja a cégszintű meg nem felelést, akkor mérlegelheti, hogy szükséges-e visszamenni a cégszintű vizsgálati
program megfelelő fejezetéhez és további tesztlépéseket tenni.
(3) A fenti értékelési rendszer iránymutatás. A közfelügyeleti hatóságnak joga van a fenti értékelési rendszer
alapján kapott értékelést fölfelé és lefelé módosítani.”

	
  

16
26475

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

7. melléklet a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez

7. melléklet
a…/2014. (….)NGM rendelethez

A Rendelet 3. mellékletének módosítása
1. Az „Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása” táblázat 1 09 sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
1

09 Ellenőrizték és betartották-e hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén a Hpt. 260. §-ban, a
befektetési alapok esetén a Tpt. 358. §-ban, valamint a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési
formákról szóló 2014. évi XVI. tv. 193. §-ban, továbbá biztosítók esetén a Bit. 149. §-ban foglalt
korlátozásokat (megfelelő minősítés, függetlenség, 5 éves rotáció, maximális ügyfélszám, egy típusú
ügyféltől származó maximális díjbevétel, stb.)

Hpt. 260. §,
Tpt. 358. §,
2014. évi XVI. tv.
193. §,
Bit. 149. §
„

2. Az „Ügyfélkapcsolat és konkrét megbízás elfogadása és megtartása” táblázat a következő 1 10 sorral egészül ki:
”
1 10

A könyvvizsgálati megbízás elfogadása és/vagy végrehajtása során betartotta-e a könyvvizsgáló a
releváns jogszabályokat?
„
3. A „Dokumentáció” táblázat 2 10 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
2

10 Történt-e külön jelentéstétel a felügyeletnek a Hpt. 261. §, valamint a befektetési alapkezelőkről és
kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. tv. 194. §-ban, illetve a Bit. 151. § (1)-(2) bekezdése
alapján (bűncselekmény, szabályok megsértése, stb. esetén)? Amennyiben igen, megfelelően
dokumentálták-e az esetet?

Hpt. 261. §,
2014. évi XVI. tv.
194. §,
Bit. 151. §
„

4. A „Jelentéskészítés” táblázat 13 17 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
13

17 Eleget tett-e a könyvvizsgáló hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén a Hpt. 263. §-ban,
Hpt. 263. §,
valamint biztosítók esetén a Bit. 151. § (5)-(8) bekezdésében foglaltaknak? (külön jelentés az MNB-nek) Bit. 151. §
„
5. Az „IFRS konszolidáció” táblázat 15 53 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„
15

53

A kiadott könyvvizsgálói jelentés megfelel-e a standardoknak?
Megjegyzés: Ha az IFRS szerinti konszolidált beszámoló megfelel a számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolónak,
a számviteli törvény szerinti jelentést kell kiadni (abban utalva az üzleti jelentés és a beszámoló összhangjára is). Ha az
IFRS szerinti konszolidált beszámoló nem a számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló, a jelentés lehet az
általános könyvvizsgálati standard szerinti.
„
6. A táblázatok utáni első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben az 1.10, a 13.02, 13.05 és 13.06 kérdések bármelyikére NEM a válasz akkor az egyedi megbízás vizsgálatának
eredménye „nem felel meg”.”
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A nemzetgazdasági miniszter 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (13) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (30) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók
körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet
a)
2. § a) pontjában az „a 730 000 000 forintot” szövegrész helyébe az „a 770 000 000 forintot” szöveg,
b)
2. § b) pontjában az „a 153 000 000 forintot” szövegrész helyébe az „a 163 000 000 forintot” szöveg
lép.

2. Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb
adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet módosítása
2. §		
Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM2 rendelet) 2. §
(1) bekezdése a következő k)–l) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„k) az Art. 10. számú mellékletének
ka) 4. pont szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályokkal
kapcsolatos ügyintézésére,
kb) 5. pont szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályokkal
kapcsolatos ügyintézésre, és
l) a részletfizetés vagy fizetési halasztás (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) vagy mérséklés iránti kérelmek
alapján indult eljárások egyes szabályaira.”
3. §

(1) Az NGM2 rendelet 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott adóügyek elektronikus
intézésének biztosítása érdekében külön hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó a bejelentkezés során
általa megadott felhasználói névvel és a bejelentkezés során meghatározott jelszóval rendelkezzen. Az eljárás során
a (3)–(9) bekezdések rendelkezései nem alkalmazhatóak.”
(2) Az NGM2 rendelet 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Az adózó vagy képviselője a 2. § (1) bekezdés a)–f ), j) és l) pontjában, valamint k) pont ka) alpontjában
meghatározott adóügy elektronikus intézésére irányuló eljárást a KR útján a felhasználói nevével és jelszavával,
sikeres azonosítást követően kezdeményezhet. A magánszemély adózó, valamint a nem magánszemély adózó
önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője automatikusan jogosult az adózó adóügyeinek
elektronikus intézésére. Amennyiben a törvényes képviselő együttes képviseleti joggal rendelkezik, – a KR útján
történt azonosítás után – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen nyilatkozik arról, hogy
az adóügyek elektronikus intézésére mely törvényes képviselővel együtt jogosult. Együttes törvényes képviselet
esetén az adóügyek elektronikus intézése az érintett törvényes képviselők jóváhagyását követően lehetséges.”
(3) Az NGM2 rendelet 3. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az állandó meghatalmazott, megbízott az Art. 17. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül, de
legkésőbb a 2. § (1) bekezdés a)–f ), h), l) pontjaiban és k) pont kb) alpontjában megjelölt adóügy első elektronikus
intézését, illetve a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti első telefonos ügyintézés időpontját megelőző 8. napig
az erre rendszeresített nyomtatványon, papír alapon jelenti be képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz.
Az állandó meghatalmazott, megbízott képviseleti jogosultságát – az elektronikus irattá alakított meghatalmazás,
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megbízás egyidejű csatolásával – az adózó, illetve törvényes képviselője is bejelentheti – a KR útján történt
azonosítás után – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen, mely bejelentést az állandó
meghatalmazottnak, megbízottnak a 2. § (1) bekezdés a)–f ), h) és l) pontjaiban valamint k) pont kb) alpontjában
megjelölt adóügy első elektronikus intézését megelőző 8. napig kell jóváhagynia. Az állami adóhatóság által
működtetett elektronikus felületen bejelentett meghatalmazás, megbízás az állandó meghatalmazott, megbízott
jóváhagyásával válik érvényessé.
(6) Az állandó meghatalmazott, megbízott, illetve az adózó, vagy törvényes képviselője az (5) bekezdés szerinti
bejelentés teljesítése során nyilatkozni köteles arról, hogy a bejelentett képviseleti jogosultság tartalma mely
adóügyek elektronikus intézésére terjed ki.
(7) A bejelentés alapján az állami adóhatóság a képviselőt az adóalanyok nyilvántartásának részét képező – az Art.
179/A. § szerint közhiteles – képviseleti nyilvántartásba bejegyzi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti.
Amennyiben az adózó vagy törvényes képviselője rendelkezik értesítési tárhellyel, az állami adóhatóság az értesítést
kizárólag a tárhelyére küldi.
(8) Ha az (5) bekezdés szerinti első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti
jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következett be, azt a KR útján történt azonosítás
után az állandó meghatalmazott az állami adóhatóság honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon,
vagy az adózó, illetve törvényes képviselője – az elektronikus irattá alakított meghatalmazás, megbízás egyidejű
csatolásával – az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen a bejelentéskor meglévő valamennyi
jogosultságra kiterjedően jelenti be. Az állami adóhatóság által működtetett elektronikus felületen bejelentett
meghatalmazás, megbízás az állandó meghatalmazott, megbízott jóváhagyásával válik érvényessé.
(9) Az adózó vagy törvényes képviselője az (5) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését
haladéktalanul köteles papír alapon vagy elektronikus úton vagy az állami adóhatóság által működtetett
elektronikus felületen bejelenteni az állami adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését
az adózó állandó meghatalmazottja, megbízottja is bejelentheti. Az állami adóhatóság a bejelentésről az adózót
írásban értesíti. Amennyiben az adózó vagy törvényes képviselője rendelkezik értesítési tárhellyel, az állami
adóhatóság az értesítést kizárólag a tárhelyére küldi.”
4. §		
Az NGM2 rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott adóügyek távolról történő
intézéséhez olyan online felületet biztosít, amelyen keresztül intézett adóügyeket az adózón és a képviselőn kívül
csak az állami adóhatóság ismerhet meg.
(2) A 2. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti eljárások esetében a KR rendszeren keresztül hozzáférhető,
a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott eljárások esetében a 3. § (1a) bekezdés szerinti online
felületen keresztül teljesíti az Art. 10. számú melléklete szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési és bevallási
kötelezettségét.
(3) Az állami adóhatóság az online felületen megadható adatokat (a továbbiakban: online adatlap), valamint
az eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatot (azonosító szám) informatikai rendszerében tárolja. Az adózó és képviselője
az állami adóhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.
(4) A 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézése esetében az online
adatlap útján teljesítendő bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja
az időbélyegzőben szereplő időpont.
(5) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti eljárás során hozott határozatát, végzését
és egyéb értesítéseit a KR rendszeren keresztül, a 2. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti eljárások esetében
elektronikus levélben közli az adózóval vagy a képviselőjével.
(6) A 2. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott adóügyekben az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag
az adózó vagy képviselője által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti.”
5. §		
Az NGM2 rendelet 7. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állami adóhatóság fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelem elektronikus úton történő kezdeményezése
esetén az eljárás során hozott határozatát, végzését, egyéb értesítéseit és felhívásait elektronikus úton közli
az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével, kivéve, ha az adózó vagy a képviselője elektronikus
kérelmében kifejezetten kéri, hogy az eljárás során ne elektronikus úton kerüljön sor a kapcsolattartásra.
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(2b) Fizetési könnyítési vagy mérséklési eljárásban az Art. szabályai szerint elektronikus kérelem előterjesztésére
nem kötelezett adózó vagy képviselője a fizetési könnyítés, mérséklés iránti kérelmében kérheti az elektronikus
kapcsolattartást, amennyiben teljesíti a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket.”
6. §		
Az NGM2 rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett
kérelme alapján az állami adóhatóság
1. az adózó – állami adóhatóságnál nyilvántartott törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel, változásbejelentéseivel kapcsolatban jár el,
2. igazolást állít ki az adóazonosító jelről,
3. rögzíti a levelezési címet,
4. közösségi adószámot képez,
5. az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentést fogadja,
6. az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá bejelentkezést rögzít,
7. javítja az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által
hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot, az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben,
8. a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó
személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja,
9. átvezetést teljesít,
10. a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelmet javítja, az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben,
11. a személyi jövedelemadó tartozás rendezését követő kiutalást teljesít az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárhoz, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, nyugdíjbiztosítási számlára,
12. észrevételt rögzít az adófolyószámla egészét, illetve egyes adónemeit érintően,
13. az adózó adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás iránti kérelmét rögzíti,
14. a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozatot rögzíti,
15. tájékoztatást nyújt az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről,
a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
16. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről, illetve
17. egyedi tájékoztatást ad az adózó állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról,
az adózó adószámla-kivonatáról, az adózót érintő fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról, a 3. § szerinti
regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról, az adózó
által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.”
7. §		
Az NGM2 rendelet
a)
1. § 1. és 3. pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) bekezdésében, 20/B. § (1) bekezdésében, 20/C. §
(1) bekezdésében a „bankkártyás fizetés” szövegrész helyébe a „bankkártyával bonyolított fizetési művelet”
szöveg,
b)
1. § 1. pontjában a „lebonyolított bankkártyás fizetési megoldás” szövegrész helyébe a „bankkártyával
bonyolított fizetési művelet,” szöveg,
c)
1. § 11. pontjában a „szolgáló, határozott ideig alkalmazható, véletlenszerűen képzett nyolcjegyű szám,”
szövegrész helyébe a „szolgáló számsor,” szöveg,
d)
2. § (1) bekezdés g) pontjában, 20/A. § (2) bekezdésében a „bankkártyás fizetésre” szövegrész helyébe
a „bankkártyával bonyolított fizetési műveletre” szöveg,
e)
2. § (1) bekezdés i) pontjában az „ügyintézésre, és” szövegrész helyébe az „ügyintézésre,” szöveg,
f)
2. § (1) bekezdés j) pontjában a „kézbesítésére.” szövegrész helyébe a „kézbesítésére, és” szöveg,
g)
3. § (1) és (2) bekezdésében a „h) és j) pontjában” szövegrész helyébe a „h), j), l) pontjában és k) pont
kb) alpontjában” szöveg,
h)
4. § (1) bekezdésében az „a)–f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–f ) és l) pontjában” szöveg,
i)
16. § (2) bekezdésében, 20/A. § (1) bekezdésében a „bankkártyás fizetést” szövegrész helyébe
a „bankkártyával bonyolított fizetési műveletet” szöveg,
lép.
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3. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása
8. §		
Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást
biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási
tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: az NGM3 rendelet)
1. §-a a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:
„4. szolgáltatás szüneteltetése: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatás szüneteltetése;
5. szolgáltatás korlátozása: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatás korlátozása.”
9. §		
Az NGM3 rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szolgáltatás szüneteltetésének idejére a hatósági árat nem kell megfizetni, a szolgáltató a szüneteltetés
megkezdésekor és a szolgáltatás újabb megkezdésekor sem számíthat fel díjat az üzemeltető terhére.”
10. §		
Az NGM3 rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról szóló 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel
(a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 2. § (2a) bekezdést a Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően
kötött szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre is alkalmazni kell.”
11. §		
Az NGM3 rendelet
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában az „esetén 2500 Ft/hó” szövegrész helyébe az „esetén legfeljebb 2500 Ft/hó”
szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés b) pontjában az „esetén 1500 Ft/hó” szövegrész helyébe az „esetén legfeljebb 1500 Ft/hó”
szöveg,
lép.

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet
és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VII. 1.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VII. 1.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása
1. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (3) bekezdésben előírt táblázatokhoz
csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége
mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és
részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 13/A. § b) vagy c) pontja közül
melyik szerint nyújtotta.”
(2) Az R1. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia esetén az Eximbank a (4) bekezdésben előírt táblázatokhoz
mellékeli nyilatkozatát arról, hogy a garanciát a KR. 13/A. § b) vagy c) pontja közül melyik szerint nyújtotta.”

2. §		
Az R1. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.)
NGM rendelet módosításáról szóló 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított
rendelkezéseit az Eximbank és a Mehib Zrt. a MódR2. hatálybalépését követően esedékes elszámolásokra, a teljes
elszámolási időszakra alkalmazza.”
3. §		
Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
5. §		
Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
6. §		
Az R1. 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
7. §		
Hatályát veszti az R1. 3. § (4) bekezdésében a „kamat és késedelmi kamat nélkül számított” szövegrész.

2. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.)
NGM rendelet módosítása
8. §		
Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A magánszemély a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban]
„c) a saját, a hitel törlesztésére használt folyószámláját”
[jelölheti meg.]
9. §		
Az R2. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A méltányolható lakásigény feltételének való megfelelés e rendelet hatálybalépésének napjától az 1. § (2) vagy
(3) bekezdésében meghatározott időpontig terjedő időszak bármely napjára vonatkozóan vizsgálható.”
10. §		
Az R2. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában lakáscélú felhasználásra felvett hitelről szóló szerződésnek minősül]
„c) az a kölcsön- vagy hitelszerződés, amelyet a hitelszerződésből megállapítható módon az a) és b) pontban
meghatározott kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése céljából kötöttek, ideértve az ilyen kölcsön- vagy
hitelszerződés visszafizetése céljából kötött újabb szerződést, szerződéseket, továbbá a gyűjtőszámlahitelszerződést is.”
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11. §		
Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság es a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet és az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.)
NGM rendelet módosításáról szóló 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdés c) pontja, 3. §
(4) bekezdése és 6. § (2) bekezdés c) pontja 2014. április 4-étől alkalmazható.”
12. §		
Az R2. 3. § (5) bekezdésében a „megfelelést a hitelintézet” szövegrész helyébe a „megfelelést bármely hitelintézet”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,

		
		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
Az R1. 1. számú melléklet 2. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. számú táblázat
Az Eximbank Zrt. …. év ……. negyedévi adósságszolgálati kötelezettsége
A

1

B
Hitelnyújtó, betétes, partner
szerinti részletezésben

2

I. Esedékes hiteltörlesztési
kötelezettség, következő
n.évi

3

II. Esedékes
kötvénykötelezettség,
következő n.évi

4

III. Betétállomány után
esedékes kötelezettség
következő n.évi

5

IV. Devizaswap és
kamatcsere ügyletek
pótlási kötelezettségéből
származó kötelezettség

6

Összesen:

C

Devizanem

D

E

Tőketörlesztés

Fizetendő kamat

összege

és egyéb
ezer deviza

F

G
Adósságszolgálat

D+E

millió Ft

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
									…………………………
									…………………………
									
Cégszerű aláírás”
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2. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet 3. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. számú táblázat
Jelentés az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés javára behajtott tőke-, kamat- és késedelmi
kamat követelésekről
A

1.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Késedelmi

összeg,

kamat

forintban

devizában

(jutalék

….. év, ……………hónapban befolyt követelések

2.

Teljes
Sorszám

Ország

Bank

Ügyfél

Devizanem

Tőkeösszeg,

Kamat

devizában

devizában

Jutalék,
forintban

alapja)

3.

4.

Összesen:

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
									…………………………
									…………………………
									
Cégszerű aláírás”
2. Az R1. 2. számú melléklet 4. számú táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. számú táblázat
Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési igényéről és befizetési kötelezettségéről
…..év…. negyedév
A

1

Sorszám

B
Szerződés száma

2
3
4
5
6
7

Összesen:

8

Összesen sorból:
– 2 éves, és 2 éven túli futamidejű ügyletek

9

– 2 éven belüli futamidejű ügyletek

10

Összesen sorból:
– exporthitelek

11

– refinanszírozási exporthitelek

12

– követelésvásárlás

C
Kiegyenlítési igény összege (Ft)

D
Befizetési kötelezettség összege
(Ft)
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13

– exportkövetelések megvásárlásához nyújtott
refinanszírozási hitelek

14

– egyéb export célú hitelek

15

– egyéb export célú refinanszírozási hitelek

16

– egyéb versenyképességet javító hitelek
ebből:

17

=befektetési célú hitelek

18

=beruházási célú hitelek

19

=forgóeszközhitelek

20

– egyéb versenyképességet javító refinanszírozási
hitelek
– ebből:

21

=befektetési célú refinanszírozási hitelek

22

=beruházási célú refinanszírozási hitelek

23

=refinanszírozott forgóeszközhitelek

Dátum: …………………………………………………
Készítette: …………………………………………………
									…………………………
									…………………………
									
Cégszerű aláírás”

3. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
Az R1. 3. számú melléklet 2.1–2.3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A globállimit nyilvántartása és kihasználásának mérése forintban történik.
2.2. Az éves költségvetésről szóló törvényben forintban meghatározott globállimitnek megfelelő devizaösszeget
a Mehib évente két alkalommal, a Magyar Nemzeti Bank által az adott évben először és az adott évben utoljára
közzétett hivatalos USD árfolyamon is megállapítja.
2.3. A tárgyév első és utolsó munkanapján devizában fennálló kötelezettségek forintértékének megállapítása
a 2.2. pont szerinti árfolyamokon történik.”

4. melléklet a 48/2014. (XII. 30.) NGM rendelethez
1. Az R1. 10. melléklet 1. táblázat címében a „hitelfedezeti garanciák” szövegrész helyébe az „exporthitel garanciák”
szöveg lép.
2. Az R1. 10. melléklet 1. táblázat A:11 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

(11)

„KR 3. § (1)–(3)”

B

C)
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3. Az R1. 10. melléklet 2. táblázat A:7 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

(7)

B

C)

„KR 3. § (1)–(3)”

4. Az R1. 10. melléklet 3. táblázat címében a „hitelfedezeti” szövegrész helyébe az „exporthitel” szöveg lép.
5. Az R1. 10. melléklet 3. táblázat A:12 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

(12)

B

C)

„KR 3. § (1)–(3)”

6. Az R1. 10. melléklet 4. táblázat A:7 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

(7)

B

C)

„KR 3. § (1)–(3)”

A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet
(a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,”
{[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.}
2. §		
Az NFM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Csekély összegű (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: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról
szóló bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.
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(3) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett a csekély összegű támogatásokról
szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozata szerinti és e rendelet alapján igénybevett
támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben
meghatározott felső határt.”
3. §		
Az NFM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az előirányzat az országos, illetve az adott beruházással érintett helyi közúthálózat fejlesztési feladatainak
finanszírozására szolgál. Az előirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos, illetve
az adott beruházással érintett helyi közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges
feladatok finanszírozására a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint.
(2) Az előirányzat felhasználható továbbá a 7. sz. főút 148+100–150+000 km. szelvények közötti szakaszán
a partfalnak a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében történő megerősítésével összefüggő előkészítési és
kárelhárítási feladatokra.
(3) Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, a felhasználási tervvel
összhangban a NIF Zrt.-vel, a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.
(4) Az előirányzat felhasználására a 9. § (3)–(6) bekezdését és a 10. §-t alkalmazni kell.”
4. §		
Az NFM rendelet 18. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„18. Hungaroring Sport Zrt. támogatása (17-20-33-2, ÁHT: 030164)
33. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésével kapcsolatos
rendezői és közvetítői jogdíjakra.
(2) Az előirányzat felhasználható továbbá a Hungaroring Sport Zrt. által lebonyolított kiemelt versenyek és
az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatására.
(3) Az előirányzat felhasználására a miniszter támogatási szerződést köt a Hungaroring Sport Zrt.-vel.”
5. §		
Az NFM rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A területfejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TFC) terhére a miniszter forrást biztosíthat
a) az ELI-HU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szervezet hazai és nemzetközi feladatellátása során,
a más támogatási szerződései keretében el nem számolható működési költségeire és egyéb ráfordításaira,
b) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes szakmai programjainak
megvalósításához,
c) egyéb – így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti
kiemelt térségekre vonatkozó – területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatok ellátásához, projektek
megvalósításához.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezményezettekkel támogatási szerződést
köt. A támogatás rendelkezésre bocsátására a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor.
A kedvezményezett részére nyújtott támogatás a támogatási szerződésben rögzített módon, a részbeszámoló
elfogadását követően is folyósítható. A támogatás terhére a támogatási szerződésben rögzített módon támogatási
előleg folyósítható. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatokra a miniszter egyedi döntése alapján vagy pályázati
úton támogatási szerződés, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény alapján kiválasztott szervezettel megbízási
vagy vállalkozási szerződés is köthető.
(3) Az (1) bekezdés alapján vissza nem térítendő támogatás biztosítható.”
6. §		
Az NFM rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) Az előirányzat célja:
a) a Sulinet országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat működtetésének biztosítása,
b) az elektronikus hírközléssel kapcsolatos védelemszervezési feladatok ellátása,
c) a Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek biztosítása,
valamint az igénybevételükhöz szükséges bevezetés érdekében támogatási, illetve logisztikai szolgáltatás nyújtása,
d) az EKOP kormányzati informatikai projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében egyszemélyi felelősség
kialakításának biztosítása az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló
1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően,
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e) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 16. §
(1) bekezdés f ) pontjában részletezett feladatok ellátása,
f ) az információs technológia biztonsági értékelésének közös kritériuma elnevezésű szabványrendszer támogatása,
g) az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtása,
h) az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetése, fejlesztése,
i) a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság szakmai feladatai ellátásának finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználásának alapjául az (1) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében
a miniszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel mint kedvezményezettel az egyedi döntése
alapján közszolgáltatási szerződést, az ágazatban működő szervezetekkel mint kedvezményezettekkel az egyedi
döntése alapján támogatási szerződést vagy vállalkozási szerződést, a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Intézettel (a továbbiakban: NIIF Intézet), továbbá a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel
(a továbbiakban: KIFÜ) előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.”
7. §		
Az NFM rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § (1) Az előirányzat forrást biztosít
a) az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása és a digitális írástudás szintjének emelése
érdekében a közösségi terek működtetésének és fejlesztésének biztosítására,
b) a miniszter felelősségi körébe tartozó, az informatikai, az elektronikus információbiztonsági és információvédelmi
ágazatok fejlesztése, ezen ágazatok szabályozása, hatósági felügyelete előkészítésének és feltételeinek biztosítására,
c) az infokommunikációs, az audiovizuális médiát és elektronikus hírközlési ágazatot érintő stratégiai megalapozó,
műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység ellátására,
d) a miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátására,
e) a c) pontban meghatározott stratégiai irányvonalakat követő legjobb gyakorlatok kialakítására,
az infokommunikációs ágazatot érintő alkalmazások fejlesztésére, népszerűsítésére és elterjesztésére,
f ) a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására,
g) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és
hazai szervezetekben való részvétel tagdíjára,
h) az ágazattal összefüggő speciális szakfordítási, hitelesítési feladatok ellátásának biztosítására, valamint
i) az információs és kommunikációs technológia helyi közösségek számára történő befogadásának erősítését,
a lakossági életminőség javítását célzó tájékoztatók, konferenciák, motivációs programok megvalósítására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében a miniszter a NIIF Intézettel, a KIFÜ-vel, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatallal, valamint az űrkutatási ágazatban működő szervezetekkel mint kedvezményezettel az egyedi
döntése alapján támogatási szerződést vagy vállalkozási szerződést köt.
(3) Az előirányzat felhasználására részben a pályázati úton nyertes, vagy a (2) bekezdés szerinti kedvezményezettel
kötött támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére
történő kifizetéssel, részben vállalkozási szerződés útján, valamint tagdíj formájában kerül sor. A kedvezményezett
részére nyújtott támogatásból előleg folyósítható.”
8. §		
Az NFM rendelet 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási szerződés megkötéséhez vagy támogatói okirat kiadásához szükséges valamennyi feltétel
teljesülése esetén a kedvezményezettel a miniszter vagy a miniszter nevében az ÉMI NKft. támogatási szerződést köt
vagy támogatói okiratot ad ki.”
9. §		
Az NFM rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott forrásösszetétel
szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a kedvezményezett által
benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján, valamint ezek ellenőrzését követően történik.
A teljesítést igazoló dokumentumban a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt
kötelezettségek a támogatási szerződésnek vagy a támogatói okiratnak megfelelően teljesültek, a forrásokat
rendeltetésszerűen és maradéktalanul a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott
feladatra használta fel.”
10. §		
Az NFM rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) A támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet az 55. § szerinti kezelő
szervhez kell benyújtani.
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(2) A támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatás mértékéhez képest
felmerülő többletköltségek támogatásból való finanszírozására.
(3) A kezelő szerv a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet megvizsgálja.
A kezelő szerv önállóan dönt a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosításáról, ha
a) a módosítás a projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt
tényekben bekövetkező valamely változásra irányul;
b) a módosítás kezdeményezésére a kedvezményezettnek fel nem róható körülmény bekövetkezése miatt kerül sor,
a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;
c) a módosítás kezdeményezésére vis maior következtében kerül sor, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset
kivételével;
d) olyan új tény merül fel, amely a pályázat vagy az egyedi döntés iránti kérelem elbírálásakor nem volt ismert és
a támogatást alapjaiban érinti, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;
e) a projekt megvalósítása a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott, tervezett
befejezési időponthoz képest előre láthatóan késik, amely esetben a kezelő szerv a befejezés határidejét a pályázati
útmutatóban előírt végső befejezési határidőig meghosszabbíthatja;
f ) a projekt összköltségében 30%-ot meg nem haladó mértékben változnak a költségek az eredeti támogatási
szerződésben vagy támogatói okiratban rögzítetthez képest.
(4) A kezelő szerv a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítási kérelmet az erre vonatkozó javaslattal
együtt a miniszter részére felterjeszti, ha
a) a projekt támogatása meghaladja a 100 millió forintot;
b) a projekt műszaki tartalmának módosítása esetén az energia megtakarítás értéke várhatóan nem éri el
a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban rögzített célérték 80%-át, vagy
c) a módosítás a beruházás finanszírozását érinti, a (3) bekezdés b)–d) pontjában foglalt finanszírozásra vonatkozó
esetek kivételével.
(5) A miniszter a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosításról – a kezelő szerv (4) bekezdés szerinti
javaslata alapján – 30 napon belül dönt.
(6) Az önrész biztosításának változása nem igényli a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosítását.
(7) A támogatási szerződés vagy a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződésben
vagy a támogatói okiratban meghatározott befejezési határidő annak letelte előtt egyszeri alkalommal legfeljebb
120 nappal meghosszabbítható a kedvezményezett kérelmére. A kérelem benyújtásának határideje a beruházás
befejezési határidejének utolsó napját megelőző 30. nap.
(8) A támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosításával kapcsolatos további szabályokat a támogatási
szerződésben vagy a támogatói okiratban kell meghatározni.”
11. §		
Az NFM rendelet 78/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat felhasználása a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet és a Kvtv. 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára történő átcsoportosítással történik.”
12. §		
Az NFM rendelet II. Fejezete a következő 56. alcímmel egészül ki:

„56. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
(17-20-38-14, ÁHT: 220361)
78/C. § (1) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek
tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerint meghatározott mértékű díj és a békéltető
testületek tevékenységével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.
(2) Az előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával és területi kamarákkal kötött támogatási szerződéssel történik.
(3) A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.
(4) Támogatási előleg esetén a 7. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.”
13. §		
Az NFM rendelet II. Fejezete a következő 57. alcímmel egészül ki:

„57. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (17-20-38-15, ÁHT: 208349)
78/D. § (1) Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési
támogatásához. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindítási

26488

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

költségeinek fedezésére, a feladataik ellátásának elősegítésére, a fogyasztók oktatására és tájékoztatására
használható fel a fogyasztói tudatosság növelése érdekében.
(2) Az előirányzatból a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek – pályázati úton – vissza nem térítendő
támogatásban részesülhetnek. A pályázaton a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § e) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek vehetnek részt.
(3) A támogatásra vonatkozó döntés meghozatala a pályázati útmutatóban meghatározott szempontok
figyelembevételével történik. A beérkezett pályázatok a rendelkezésre álló keret mértékéig kaphatnak támogatást.
(4) A miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül tesz
döntési javaslatot a beérkezett pályázatok elbírálására.
(5) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett
az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a környezetvédelemért
felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a társadalmi és civil
kapcsolatokért felelős miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy
– az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselője.
(6) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a miniszter hozza meg. Az előirányzat felhasználása a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó egyesülettel a (10) bekezdés szerinti kezelő szerv által kötött támogatási szerződés alapján
történik.
(7) A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.
(8) Támogatási előleg esetén a 7. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(9) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.
(10) Az előirányzat kezelő szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal.”
14. §		
Az NFM rendelet 82. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A)
„a) 22. § (1) bekezdése és az 53. § (2) bekezdés a)–i) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
15. §		
Az NFM rendelet 44. § (1) bekezdés d) pontjában az „NFÜ-vel” szövegrész helyébe az „európai uniós forrás terhére”
szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti az NFM rendelet 16. §-a, 32. §-a, 36. § (1) bekezdés m) pontja, 37. §-a, 39. §-a, 43. §-a, 78/A. §
(3) bekezdése és 78/B. §-a.
17. §		
Hatályát veszti az NFM rendelet 7., 17., 21., 23. és 27. alcíme.
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós
feltételeinek változásával összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
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1. A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2013. (IV. 16.)
NFM rendelet [a továbbiakban: 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet] 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az előirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít]
„b) az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére a Támogató
által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján, és
az előirányzat, valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetéhez tartozó
ba) Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC),
bb) Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC)
fejezeti kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére.”
2. §		
A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, valamint egyéni cégek, amelyek
megfelelnek a Törvény 3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.”
3. §

(1) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) 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: csekély összegű
támogatásokról szóló bizottsági rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.”
(2) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás
részére teherszállító jármű vásárlására.”

4. §		
A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint
a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül,
és a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben és az e §-ban meghatározott feltételek szerint
nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági
rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások számára tagállamonként odaítélt
– a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozata szerinti, és az e rendelet alapján igénybevett – támogatás támogatástartalma nem
lépheti túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.”
5. §		
A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KAVOSZ Zrt. és a Támogató az odaítélt kamattámogatással és kezességi díjtámogatással kapcsolatos adatokat
az adott támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.”
6. §

(1) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás
európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel
[a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – a 2014. július 1-jétől létrejött hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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(2) A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját a 2014. április
15-ét követően teljesítendő fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.”
7. §		
A 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 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 (HL L 352,
2013. 12.24. 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
8. §		
Hatályát veszti a 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet 15. § a) pont ac) alpontjában a „(de minimis)” szövegrész.

2. Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló
79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet módosítása
9. §		
Az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet
[a továbbiakban: 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet] 5. § (1) bekezdés f ) pontjának nyitó szövegrésze helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A kezességi díjtámogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe:)
„f ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet
(a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) szerinti támogatás
(a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) és 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 csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági
rendelet) szerinti csekély összegű támogatás (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás; az általános
csekély összegű támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás a továbbiakban együtt: csekély összegű
támogatás) igénylője hozzájárul ahhoz, hogy”
10. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtott kezességi díjtámogatásra vonatkozó jogosultság
(1) bekezdésben meghatározottakon túli további feltétele, hogy]
„d) az e rendelet alapján igénybe vett mezőgazdasági csekély összegű támogatás támogatástartalma nem lépi
túl a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti felső határt, és – általános
csekély összegű támogatással való halmozódás esetén – az általános csekély összegű támogatásokról szóló
bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti felső határt.”
11. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet alapján nyújtott kezességi díjtámogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy
általános csekély összegű támogatásnak minősül. Az általános csekély összegű támogatások nyújtása esetén
a támogató a kezességi díjtámogatást csak az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet
rendelkezéseinek megfelelően nyújthatja.”
12. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Garantiqa Zrt. tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre,
illetve a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva azok pontos címére
és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a csekély összegű támogatás
összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt
támogatástartalomban kifejezve.
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(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami
támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási
szabályban meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.
(6) A csekély összegű támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.”
13. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Garantiqa Zrt. és a támogató az odaítélt kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos adatokat az adott
támogatás odaítélésének időpontjától számított 10. naptári év utolsó napjáig megőrzi.”
14. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás
európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel
[a továbbiakban: 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 2014. július 1-jétől létrejött
hitelszerződések kapcsán a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell, kivéve e rendeletnek a 59/2014. (XII. 30.) NFM rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés f ) pontját.”
15. §		
A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § 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 (HL L 352, 2013.
12.24. 1. o.) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24. 9. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
16. §

(1) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetet irányító szerv
vezetője” szövegrész helyébe a „központi költségvetés XVII. fejezeténél a Kormánynak a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §-a szerinti tagja” szöveg lép.
(2) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdés f ) pont fa) és fb) alpontjában, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában
a „szabad mezőgazdasági csekély összegű” szövegrész helyébe a „szabad csekély összegű” szöveg lép.
(3) A 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdésében a „de minimis” szövegrész helyébe a „csekély összegű”
szöveg lép.

17. §

(1) Hatályát veszti a 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdés f ) pont fa) és fb) alpontjában, 5. § (2) bekezdés
nyitó szövegrészében, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 7. § (7) bekezdésében, 12. § a) pont ac) alpontjában
a „(de minimis)” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 16. §-a.

3. Záró rendelkezés
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1845/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli az Egyezmény szövegének
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az új közszolgálati életpálya bevezetéséről
A Kormány a közszolgálati rendszerek átalakítása, a rendészeti, a honvédelmi és a közigazgatási életpályák megteremtése
érdekében a következőket határozza:
1. Felhívja az érintett minisztereket, hogy a közszolgálati életpálya bevezetése részeként a hivatásos szolgálati,
valamint a hivatásos és szerződéses katonai jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó
a)
törvényjavaslatokat készítsék el és nyújtsák be a Kormány részére;
Felelős:
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozóan:
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái vonatkozásában:
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. február 25.
b)
végrehajtási rendeleteket készítsék el.
Felelős:
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai vonatkozásában:
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái vonatkozásában:
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2015. május 15.
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2. Felhívja
a)
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával
intézkedjen a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők (a továbbiakban együtt: kormányzati szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottak) feladatellátásához szükséges létszám felülvizsgálatáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidő:
2015. március 15.
b)
az érintett minisztereket, hogy az a) pont végrehajtását követően a minisztériumokban és az általuk irányított
államigazgatási szerveknél (ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is) foglalkoztatott valamennyi
vezetői és kormánytisztviselői munkakörben a munkakör-elemzéseket és értékeléseket végezzék el;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2015. június 30.
c)
az érintett minisztereket, hogy a Kormány által elfogadott, az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló
koncepció alapján – a közszolgálati életpálya bevezetése részeként – a kormányzati szolgálati jogviszonyban
foglalkoztatottakra vonatkozó törvényjavaslatokat készítsék el és nyújtsák be a Kormány részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. október 15.
d)
az érintett minisztereket, hogy a közszolgálati életpálya bevezetéséhez szükséges, a kormányzati szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó végrehajtási rendeleteket készítsék el.
Felelős:
miniszterek
Határidő:
2015. november 30.
3. Felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a közszolgálati életpálya bevezetéséhez szükséges uniós
források bevonásának lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
4. Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a közszolgálati életpálya fokozatos bevezetéséhez
szükséges költségvetési források biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a költségvetési tervezéssel összhangban, folyamatos
5. Felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyenek javaslatot
a)
a kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati, hivatásos és szerződéses katonai jogviszonyban
foglalkoztatottak lakhatási támogatásának új rendszerére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
b)
a kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati, hivatásos és szerződéses katonai jogviszonyban
foglalkoztatottak megtakarítási célú állami biztosítási rendszerének kialakítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. december 31.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről
A Kormány
a)

b)

c)

d)

elfogadja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. pont b) alpontjában foglalt
feladat végrehajtása érdekében készített, a Mellékletben foglalt cselekvési tervet (a továbbiakban: cselekvési
terv);
felhívja – a feladatkörében érintett miniszter bevonásával – az államháztartásért felelős minisztert, hogy
a központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során a rendelkezésre álló költségvetési keretek
függvényében vegye figyelembe a cselekvési tervben meghatározott célokat;
Felelős:
államháztartásért felelős miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
a központi költségvetés tervezése során
felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek
beszámolót, és azt küldjék meg a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2016. február 28.
felhívja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, hogy a c) pont szerinti beszámolók alapján
készítsen jelentést a Kormány számára a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2016. április 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Melléklet az 1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve 2015. december 31-ig
1. Általános feladat
1.

Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) működtetésével a Nemzeti Ifjúsági Stratégia céljainak
megvalósítása érdekében koordinálni és értékelni kell a kormányzati és civil szervezetek ifjúságügy terén
végzett tevékenységét, biztosítani kell az ifjúsági munkában érintett társadalmi szereplők folyamatos
együttműködését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

2. Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése
(I. pillér)
2.1.

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló 2013. április 22-i tanácsi ajánlás (OJ 2013/C 120/01) alapján
kidolgozott Ifjúsági Garancia Akcióterv mentén meg kell kezdeni az Ifjúsági Garancia rendszer kiépítését.
Felelős:
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Ki kell alakítani és működtetni kell a fiatalok foglalkoztatását elősegítő munkaerő-piaci programokat a fiatalok
munkanélküliségének kezelése, illetve megelőzése érdekében.
Felelős:
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
külpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Biztosítani kell a fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségét, vállalkozás indításhoz nyújtott támogatásokkal,
ösztöndíjakkal, vállalkozói ismeretek elterjesztésével.
Felelős:
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Ösztönözni kell a fiatalok családalapítását, gyermekvállalási kedvét a családok otthonteremtési
kedvezményeinek kiterjesztésével, első házasok kedvezményeinek bevezetésével.
Felelős:
családpolitikáért felelős miniszter
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
adópolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Javítani kell a munka és család összeegyeztethetőségét a részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes
munkavállalók utáni kedvezmények kiterjesztésével.
Felelős:
családpolitikáért felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
A korai gyermekkortól az ifjúkorig tartó célzott fejlesztésekkel, intézkedésekkel csökkenteni kell a korai
iskolaelhagyás arányát.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
A hátrányos helyzetből induló gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladásának növelése érdekében
esélyteremtő programokat kell működtetni.
Felelős:
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esélyteremtésének elősegítése érdekében támogatni kell
a befogadó nevelést.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

3. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése
(II. pillér)
3.1.

3.2.

Emelni kell a tanulói készségek, képességek szintjét a köznevelés és közösségi internet szolgáltató helyek
kapcsolata, valamint az online oktatási formák által.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
informatikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából elő kell mozdítani a pénzügyi ismeretek
elsajátítását.
Felelős:
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Biztosítani kell a nem-formális és informális tanulást támogató programokat, amelyekbe be kell vonni
a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő fiatalokat, továbbá javítani kell a nem-formális tanulást célzó
mobilitásokban megszerzett tapasztalatok elismertetését.
Felelős:
kultúráért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a Kárpát-medence és diaszpóra hétvégi iskoláiban folyó magyar nyelvi oktatást.
Felelős:
külpolitikáért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
oktatásért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
A 2014 – A külhoni magyar felsősök éve program keretében elő kell segíteni, hogy a külhoni magyar szülők
magyar nyelvű oktatási intézményt válasszanak gyermekük számára.
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a hallgatói mobilitás növelését a Campus Hungary ösztöndíj program keretében.
Felelős:
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2015. augusztus 31.
Támogatni kell Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetséggondozást, amely kiemelt
lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Támogatni kell a vidéki ifjúságfejlesztési programokat, illetve a helyi ifjúsági szolgáltatások fejlesztését
szolgáló megyei szintű mentorhálózat működését.
Felelős:
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Közösségi térként is funkcionáló alkotóházakat kell kialakítani és működtetni a vidéki fiatalok helyben
maradásának, közösséghez tartozásának erősítése érdekében.
Felelős:
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Támogatni kell a helyi aktív közösségi szerepvállalást és önkéntességet, a kulturális intézményeket fel kell
készíteni az önkéntesek fogadására.
Felelős:
kultúráért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Pályázati úton támogatni kell a kisközösségek létrejöttét és működését, a fiatalok helyi szerepvállalását,
kezdeményezéseit, a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd megvalósítását, valamint javítani kell
a fiatalok társadalmi részvételét.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Meg kell erősíteni az egyházi ifjúsági közösségeket, elő kell segíteni új értékalapú közösségek létrehozását,
valamint ösztönözni kell az önkéntes és karitatív tevékenységben való részvételt.
Felelős:
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Támogatni kell az ifjúságot érintő egészségvédelmi és egészségfejlesztési intézkedéseket, amelyek
egészségtudatosabb magatartást eredményeznek a felnövekvő generációknál.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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3.14. Elő kell segíteni, hogy az ifjúsági korosztály minél szélesebb körében elérhetővé váljanak egészségfejlesztési,
rehabilitációs, drog-prevenciós programok és ellátások.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3.15. Az ifjúsági korosztály körében – figyelemmel a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiatalokra is –
támogatni kell a diák-, hallgatói sport és a szabadidősport programokat, valamint az élsportolók felsőoktatási
képzésben történő részvételét.
Felelős:
sportpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3.16. Támogatni kell a Kárpát-medencei ifjúsági turizmus fejlesztését olyan természetjáró programokkal,
sporttalálkozókkal, amelyek erősítik a magyar ifjúság nemzeti identitástudatát is.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
külpolitikáért felelős miniszter
sportpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3.17. Növelni kell a gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését célzó programok
hatékonyságát.
Felelős:
egészségügyért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter
áldozatsegítésért felelős miniszter
igazságügyért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.

4. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése
(III. pillér)
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Elő kell készíteni a magyarországi és külhoni ifjúsági korosztályt monitorozó kutatást, és biztosítani kell
az ifjúságpolitikai döntés-előkészítést tudományosan megalapozó ifjúságkutatások megvalósításának
feltételeit.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Pályázati úton támogatni kell a gyermekek és fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó
szervezetfejlesztő tevékenységeket, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzését.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Össze kell hangolni a magyar civil és egyházi ifjúsági szervezetek hálózatos együttműködését államhatárokra
való tekintet nélkül. Működtetni kell a Magyar Ifjúsági Konferenciát.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
folyamatos
Elő kell segíteni a hazai-nemzetközi szektorközi együttműködést az ifjúsági területen.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
oktatásért felelős miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Támogatni kell az önkormányzati ifjúsági célú feladatok ellátását.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
helyi önkormányzatokért felelős miniszter
államháztartásért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
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4.6.

4.7.

El kell készíteni a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar civil és egyházi ifjúsági szervezeteinek tárgyi és
humánerőforrás-térképét.
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
Ösztönözni kell az üzleti szféra erőforrásainak az ifjúsági munkába történő bevonását.
Felelős:
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

A Kormány 1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az állampolgárok folyamatosan értesüljenek a legfontosabb kormányzati
intézkedésekről. Ennek érdekében a Kormány – bizonyos időközönként – kormányzati lakossági tájékoztató leveleket küld ki
az állampolgárok részére.
A Kormány a fentiek érdekében felhívja
1. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási
tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
2. az igazságügyi minisztert a címzettek részére megküldendő – személyes adatot nem tartalmazó – kormányzati
lakossági tájékoztató levelek – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – nyomdai előállításával
kapcsolatos feladatok ellátására;
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
3. a belügyminisztert, hogy a címzettek részére megküldendő kormányzati lakossági tájékoztató levelek
megszemélyesítésével, a küldemények összeállításával, a borítékok nyomdai előállításával és a címzettek részére
való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az energiahatékony beszerzésekről
1. A Kormány elrendeli, hogy a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi
szervek és honvédségi szervezetek az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő vagy
meghaladó becsült értékű beszerzéseik során – az 1. mellékletben foglalt körben és az ott előírtaknak megfelelően –
kizárólag magas energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat és épületeket szerezzenek be, amennyiben
ez összeegyeztethető a költséghatékonysággal, a gazdasági megvalósíthatósággal, a fenntarthatósággal, a műszaki
alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő érvényesülésével. Az e pontban meghatározott szervezetek,
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amennyiben úgy ítélik meg, hogy az összeegyeztethetőség nem áll fenn, a fenti beszerzéseik előkészítése
során írásban kötelesek dokumentálni az összeegyeztethetőség hiányának megállapítását tartalmazó döntést,
és annak indokait. Az e pontban meghatározott szervezetek az e pont szerint megvalósított beszerzéseik
energiahatékonysági jellemzőit, valamint azt a tényt, hogy régi termék, épület cseréje vagy új beszerzés történt,
továbbá – amennyiben ismert – a beszerzéssel elérhető éves energiafelhasználás megtakarítás mértékét – régi
termék, épület cseréje esetén az e pontnak megfelelő beszerzést megelőző állapothoz, illetve új beszerzés esetén
az e pontnak nem megfelelő, átlagos energiahatékonyságú beszerzéssel elérhető energiafelhasználáshoz képest –
írásban kötelesek dokumentálni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
Az 1. pontban előírtak csak olyan mértékben vonatkoznak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az országos
hatáskörrel rendelkező rendvédelmi szervek és honvédségi szervezetek 1. pontban meghatározott beszerzéseire,
amennyiben azok alkalmazása nem eredményez összeütközést ezen szervezetek tevékenységének természetével
és elsődleges céljával. Az 1. pontban meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni, amennyiben a védelem terén
alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére,
illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet
alapján katonai felszereléseket szereznek be.
A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az 1. pont hatálya alá nem tartozó ajánlatkérőket, így különösen a helyi
önkormányzatokat érintő kormányzati programok megalkotása során dolgozzanak ki olyan intézkedéseket,
amelyek ösztönzik az ajánlatkérőket, hogy magas energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat
és épületeket vásároljanak, és mérjék fel a hosszú távú energiamegtakarítást eredményező, hosszú távú
energiahatékonyság-alapú szerződések megkötésének lehetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. mellékletben szereplő közösségi és uniós irányelvek
alapján elfogadott végrehajtási intézkedések, európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá tanácsi határozat által
meghatározott terméklistát és pontos műszaki követelményeket tájékoztatásul tegye közzé.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal, illetve ezt követően évente május 31-ig
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja
meg az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 6. cikkének végrehajtása terén további jogszabályalkotás szükségességét, és a vizsgálat eredménye
alapján, amennyiben szükséges, gondoskodjon a vonatkozó jogszabálytervezet kidolgozásáról és a Kormány elé
terjesztéséről.
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Felelős:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
6. Ez a határozat 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
Az egyes termékekre, szolgáltatásokra és épületekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények
Az 1. pontban meghatározott szervezetek abban az esetben, ha az összeegyeztethető a költséghatékonysággal,
a gazdasági megvalósíthatósággal, a fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő
érvényesülésével:
a)
amennyiben valamely termék az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i
2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus
vagy egy kapcsolódó bizottsági végrehajtási irányelv hatálya alá tartozik, csak olyan termékeket szerezhetnek
be, amelyek megfelelnek a lehető legmagasabb energiahatékonysági osztályba való tartozás kritériumának;
b)
amennyiben valamely, az a) pontba nem tartozó termék az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és
a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálybalépését
követően az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv értelmében elfogadott végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan termékeket
szerezhetnek be, amelyek megfelelnek az említett végrehajtási intézkedésben foglalt energiahatékonysági
referenciaértékeknek;
c)
csak olyan, az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések
energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás
megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/1005/EK tanácsi határozat hatálya alá tartozó irodai
berendezéseket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek legalább az e határozathoz csatolt megállapodás
C. mellékletében felsoroltakkal egyenértékű energiahatékonysági követelményeknek;
d)
csak olyan gumiabroncsokat szerezhetnek be, amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyaghatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november
25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyaghatékonysági osztályba történő besorolás kritériumainak; ettől az előírástól függetlenül – amennyiben azt
biztonsági vagy közegészségügyi okok indokolják – az ajánlatkérők a nedves tapadás vagy külső gördülési zaj
szempontjából a legmagasabb osztályba tartozó gumiabroncsokat szerezhetnek be;
e)
szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló beszerzési eljárásaik során szerződéses feltételként előírják,
hogy az e határozat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása céljából a szolgáltatók csak az a)–d) pontban
említett követelményeknek megfelelő termékeket használhatnak a szolgáltatások nyújtásakor,
ez a követelmény kizárólag a szolgáltatók által részben vagy egészben az adott szolgáltatás nyújtása céljára
beszerzett új termékekre vonatkozik;
f)
csak olyan épületeket vásárolhatnak vagy olyan épületek vonatkozásában írhatnak alá új bérleti
szerződést, amelyek megfelelnek legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt energiahatékonyságra vonatkozó
minimumkövetelményeknek, kivéve, ha a vásárlás célja
fa)
a Rendelet 6. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő energia megtakarítási célú
felújítás vagy lebontás,
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fb)
fc)

az ajánlatkérők esetében az épület viszonteladásra bocsátása anélkül, hogy az ajánlatkérő azt saját
céljaira használná, vagy
a műemlék, a helyi védelem alatt álló épület és azok épületelemei védetté nyilvánításának alapjául
szolgáló műemléki értékek megőrzése.

A Kormány 1850/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások
rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben
felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének
vizsgálatáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezett létszáma
a)
2015. január 1-jétől 76 fővel,
b)
2015. július 1-jétől 10 fővel
megnövekedjen;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglaltakat a Miniszterelnökségen,
a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozaton vezesse át;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. január 1.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Országos
Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátásához 2015-től szükséges többletforrás biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az 1. a) pont tekintetében 2015. január 1., a 1. b) pont tekintetében 2015. július 1.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
az Országos Atomenergia Hivatal bevonásával vizsgálják meg az Országos Atomenergia Hivatal szakember
utánpótlását és megtartását elősegítő felsőoktatási ösztöndíj bevezetésének lehetőségét és a vizsgálat eredménye
alapján tegyenek javaslatot a megfelelő jogi szabályozásra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. február 15.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a felsőfokú duális
képzés nukleáris iparban történő bevezetésének lehetőségeit és a vizsgálat eredménye alapján tegyenek javaslatot
a jogi szabályozásra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1851/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájának módosításáról és a „Zöld könyv
az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című akcióterv elfogadásáról
A Kormány
megerősítve az infokommunikációs ágazat 2014–2020 közötti fejlesztésére vonatkozó korábbi stratégiai döntéseit, figyelembe
véve egyúttal az Európai Bizottsággal közösen elfogadott Partnerségi Megállapodásban erre vonatkozóan megállapított előzetes
feltételeket
1. egyetért a Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozattal
elfogadott, a 2014–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (a továbbiakban: NIS)
módosításával (a továbbiakban: Módosítás) és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a NIS-nek a Módosítással egységes szerkezetben való közzétételéről a kormányzati portálon;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért a NIS végrehajtásával összefüggő kormányzati cselekvési tervet tartalmazó, a „Zöld könyv
az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című akciótervvel (a továbbiakban: Zöld
Könyv) és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Zöld Könyvnek a kormányzati portálon való
közzétételéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. elrendeli a Zöld Könyvben foglalt intézkedések megvalósítását és az azokhoz szükséges források biztosítását
a 2014–2020-as időszakra szóló operatív programokból.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány)
együttműködésben intézkedjen az Alapítvány gyűjteményének bemutatására alkalmas, állami vagyonba tartozó,
budapesti, belvárosi ingatlan(ok) feltérképezése érdekében, tegyen javaslatot a megfelelő ingatlan Alapítvány
használatába adására és erről tájékoztassa a Kormányt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. január 31.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pontban írt
ingatlan üzemeltetéséhez és az Alapítvány programjainak megvalósításához a 2015–2017. években évi 200,0 millió
forintnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő rendelkezésre állásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1853/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról szóló
1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozat módosításáról
A Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról szóló 1220/2012. (VI. 26.)
Korm. határozat a következő 2a. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„2a. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közalapítvány iratainak jogszabály szerint
kötelező elhelyezéséről, őrzéséről, kezeléséről és selejtezéséről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához
szükséges források biztosításáról
A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat elfogadásával olyan komplex
program megvalósításáról döntött, amely 2018-ig összehangolt fejlesztéseket valósít meg az országos szélessávú internetelérés,
a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság és a digitális gazdaság kiteljesedése érdekében. Felismerve az e feladatban
jelentkező összetett kihívásokat, a Kormány az országos fejlesztési programok végrehajtását megelőzően szükségesnek tartja
egy olyan település-központú kísérleti alprogram megvalósítását, amely rövid távon képes modellezni a program valamennyi
pillérének megvalósíthatóságát, hasznos gyakorlati tapasztalatokat biztosítva ezzel az országos programok megvalósításához és
a 2018. évi célkitűzés reális teljesítéséhez.
Ennek érdekében a Kormány
1. a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának (a továbbiakban: alprogram)
helyszínéül – figyelembe véve a térségben jelenleg zajló piaci alapú hírközlési hálózatfejlesztéseket, fejlesztési
igényeket, és fejlődési lehetőségeket – Nyíregyháza városát és a Nyíregyházi járást jelöli ki;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban:
KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alprogram keretében a KIFÜ útján
a)
gondoskodjon a Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban élők részére informatikai eszközök rászorultságon
alapuló pályázati úton történő biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. augusztus 31.
b)
valósítson meg Nyíregyháza városában a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló
1631/2014 (XI. 6.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja szerinti intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez
kapcsolódó koncepció megalapozására alkalmas intelligens városi szolgáltatási modellprogramot;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter szakmai javaslatával összhangban
gondoskodjon az 1. pontban kijelölt területen működő helyi kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését
célzó, uniós forrásból megvalósuló pályázati kiírás megjelenéséről;
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Felelős:

5.

6.

7.

8.

9.

10.

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. február 28.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen jelölje ki a Nyíregyháza város és a Nyíregyházi járás
területén működő, azon többségében hátrányos helyzetű tanulókat oktató köznevelési intézmények körét, amelyek
részére meghívásos pályázat útján informatikai eszközök biztosíthatók, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy gondoskodjon a KIFÜ útján – a modellértékű nevelési program alapfeltételeinek biztosítása érdekében –
az emberi erőforrások minisztere által megjelölt iskolák informatikai eszközellátásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az intézmények kijelölésére: 2015. április 1.
az eszközellátás biztosítására: 2015. június 30.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nyíregyházi Főiskolával együttműködve gondoskodjon
a Nyíregyházi Főiskola területén teljes lefedettséget biztosító vezeték nélküli internet kapcsolat kiépítéséről és
az elérhető sávszélesség növeléséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. július 1.
felhívja a belügyminisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Nyíregyházán
működő három kormányablak mintaértékű informatikai felszereltségének biztosításáról, elektronikus ügyintézési
folyamatainak kialakításáról;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
felhívja a belügyminisztert, hogy az elektronikus közigazgatás országos elterjesztésének kísérleti megalapozása
érdekében
a)
a Közép-magyarországi régiót követően elsőként Nyíregyházán gondoskodjon az önkormányzati
alkalmazásszolgáltató központ igénybevételének kiterjesztéséről;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. október 31.
b)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslata alapján gondoskodjon a legfontosabb negyven
közigazgatási ügy elektronikus intézésének lehetőségről a Nyíregyházán működő kormányablakokban;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31.
c)
alakítson ki és tegyen elérhetővé az 1. pontban kijelölt területen mobil eszközökkel igénybe vehető
e-közigazgatási alkalmazásokat;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével egyeztetve a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Intézet útján gondoskodjon arról, hogy a közoktatási végpontok fejlesztésére vonatkozó
programok végrehajtása során a nyíregyházi közoktatási intézmények fejlesztései az első fázisban valósuljanak meg;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi fekvő- és járóbeteg
ellátó intézmények informatikai eszközellátására vonatkozó programok végrehajtása során a nyíregyházi
egészségügyi intézmények ellátása az első fázisban valósuljon meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
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11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2., 3. és 5. pont szerinti feladat
teljesítéséhez szükséges 1401,5 millió forint Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosítása
érdekében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. január 31.
12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 8. a) és c) pont szerinti feladat
teljesítéséhez szükséges 360,0 millió forint Belügyminisztérium fejezetében történő biztosítása érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. január 31.
13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kísérleti alprogram megvalósítása során szerzett
tapasztalatokat használja fel a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” országos programjainak végrehajtása során.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a kísérleti alprogram lezárását követően folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1855/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú
rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről
szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról
1. A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének
előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013.
(VIII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért azzal, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál (a továbbiakban: BTF) és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café
Budapest) mint Magyarország kiemelkedő jelentőségű kulturális terméke, a Kormány kiszámítható és hosszú távú
támogatásával, Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonosi jogainak
fenntartása mellett az állami szerepvállalás megjelenésével működjön, és ennek érdekében felhívja az emberi
erőforrások miniszterét
1.1. a BTF megvalósításában való kormányzati és önkormányzati közös szerepvállalás és együttműködés jogi,
pénzügyi és szakmai kereteit szabályozó, a 2015-2017. évekre szóló – a meghosszabbítás lehetőségét tartalmazó –
együttműködési megállapodás előkészítésére és a Fővárosi Önkormányzattal való megkötésére, továbbá
1.2. a BTF támogatására biztosított állami források felhasználásáról szóló döntés szakmai megalapozásában
közreműködő javaslattevő testület (a Fővárosi Önkormányzat és az érintett központi költségvetési szervek és állami
tulajdonban álló gazdasági társaságok részvételével a Fesztivál Tanács), valamint a BTF operatív előkészítését és
lebonyolítását koordináló testület (Operatív Testület) létrehozására;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 1.”
2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja
2.1. az emberi erőforrások miniszterét, hogy 2015. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet
terhére
a) a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BFTK
Nonprofit Kft.) támogatására 180 millió forintot, továbbá
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b) a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Művészetek Palotája Nonprofit Kft.) támogatására
ba) a BTF megrendezésében való közreműködéshez 900 millió forintot, valamint
bb) a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésében való közreműködéshez 449,2 millió forintot
biztosítson;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrásigény felmerülése ütemében
2.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. és a 2017. évi
központi költségvetésről szóló törvények előkészítése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű
előirányzatai között tervezzenek be
a) a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére
aa) a BTF megrendezésében való közreműködéshez évi 950 millió forint, valamint
ab) a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésében való közreműködéshez évi 600 millió forint;
b) a BFTK Nonprofit Kft. részére a BTF megrendezésében való közreműködéshez évi 200 millió forint
összegű költségvetési támogatást;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016–2017. évi központi költségvetések tervezésével egyidejűleg
2.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a BTF keretében megvalósuló
Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (a továbbiakban: MITEM) megszervezéséhez és lebonyolításához
a 2016. és a 2017. évre évi 200 millió forint összegű költségvetési támogatást a Nemzeti Színház Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Színház Zrt.) részére a 2016. és
a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvények előkészítése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti
kezelésű előirányzatai között tervezzenek be;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016–2017. évi központi költségvetések tervezésével egyidejűleg”
3. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek a Kormány számára
előterjesztést a BTF keretében a 2015. évben megvalósuló MITEM megszervezéséhez és lebonyolításához a Nemzeti
Színház Zrt. részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében 200 millió forint támogatás biztosítása
érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. február 15.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű
összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és
Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról
A Kormány
1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés f ) pontjában
foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen közösségi források felhasználása
összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források felhasználásával érintett ágazatok tekintetében
szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve – működtesse, ennek keretében a közvetlen
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2.

3.

4.

5.

közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív
és irányítási feladatokat lásson el;
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban rögzítettek végrehajtása érdekében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. megalapításáról és
a működésének megkezdéséhez szükséges feltételek biztosításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
egyetért az Európai Unió azon, a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és
a 614/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-ei
1293/2013/EU rendeletben (a továbbiakban: 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) rögzített törekvésével,
hogy az éghajlat- és környezetvédelmi intézkedéseknek a biológiai sokféleség csökkenésének megállítását és
visszafordítását, az erőforrás-hatékonyság javítását, illetve az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való
alkalmazkodást célzó intézkedéseket kell szolgálnia;
egyetért az Európai Unió azon törekvésével, hogy a biológiai sokféleség mind klímapolitikai, mind környezetvédelmi
szempontból történő megőrzésére irányuló uniós kötelezettségre tekintettel elengedhetetlen a szolidaritás
és a felelősségmegosztás elvének következetes alkalmazása, melyre tekintettel az éghajlat-politika és
a környezetvédelem terén tagállami szinten egyedi megközelítésekre van szükség; ezért felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy az 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben kitűzött célok Magyarország részéről
történő megvalósítása érdekében lássa el az 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
kapacitásépítési pályázat előkészítésének tárcák közötti koordinációját és intézkedjen az Európai Bizottság felé
való beadásáról azzal, hogy az előkészítésbe kerüljön bevonásra a környezet- és természetvédelmi pályázatokkal
kapcsolatban szakmai felelősséggel bíró földművelésügyi miniszter;
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében
szükséges forrás biztosításáról szóló 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítás
esetében az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség határidejét 2015. március 31. helyett 2015. június 30-ában
állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1857/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a GE Infrastructure Hungary Holding Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó
képzéseinek támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. §
a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a GE Infrastructure Hungary Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 117–119., cégjegyzékszáma: 01-09-925511) részére a központi költségvetésről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési és felnőttképzési
támogatások 2015–2017. évi kiadási előirányzata terhére 614 161 816 forint költségvetési támogatás biztosítását
rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

26508

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

A Kormány 1858/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az IBIDEN Hungary Kft., a Le Bélier Magyarország Zrt. és a BSM Magyarország Kft., a Nemak Győr Kft.,
az Oracle Hungary Kft., valamint a Zoltek Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai
együttműködési megállapodások megkötéséről
1. A Kormány felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyarország Kormánya és a Zoltek Vegyipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1.; cégjegyzékszáma:
11-10-001447) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az általa vezetett minisztérium parlamenti államtitkára
útján gondoskodjon a Magyarország Kormánya és az
a)
IBIDEN Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2336 Dunavarsány, Neumann János utca 1.,
cégjegyzékszáma: 13-09-106413), valamint a
b)
Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8401 Ajka,
Ajka-Gyártelep, cégjegyzékszáma: 19-10-500100) és a BSM Magyarország Fémmegmunkáló Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 5000 Szolnok, Piroskai út 14.; cégjegyzékszáma: 16-09-006296)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az általa vezetett minisztérium gazdaságdiplomáciáért
felelős államtitkára útján gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a
a)
Nemak Győr Alumíniumöntöde Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9027 Győr, Ipari park, Nyírfa sor
5387/112., cégjegyzékszáma: 08-09-003665), és az
b)
Oracle Hungary Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (Millenium Tower II) Déli Torony ép., cégjegyzékszáma: 01-09-264442]
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1–3. melléklet
szerint,
2. jóváhagyja a 4. mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32–34. és 36–40. sorában
meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
3. elfogadja a 4. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
4. visszavonja az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében
végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat 2. pont b) alpontját, 5. és 6. pontját, valamint
4. és 5. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása
1. Prioritás tartalma
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1. melléklet az 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma

A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú szolgáltatások.
Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő beavatkozások alapozzák meg. E
beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett beavatkozások az összes államigazgatási ügyet,
eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,30
23,09
12,73
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011
0,00

2012
12,58

2013
17,30

Összesen
36,12

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014
2015
6,24
0,00

Összesen
36,12

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

Központosított kormányzati informatikai
rendszer kiterjesztése (KKIR2)

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
informatikai infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai
rendszerek döntéstámogató szerepének
és biztonságának növelése

0,00

0,00

0,00

5,66

0,08

1,50

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2,64

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer. Ezen túl, a
központosított kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes
Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új
szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt
jelentőségű. Megvalósul a KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése
érdekében. A projekt keretében az Okmányirodák informatikai korszerűsítése és Kormányablakok
informatikai kialakítása történik meg. A járási törzshivatalok és kirendeltségek számára is
korszerű informatikai eszközök biztosítása, valamint a felhasználóknak a konszolidált, központról
menedzselt informatikai munkavégzés támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok
fejlesztését is. Ezen infrastruktúra nyilvántartási és támogató rendszereinek fejlesztése. A
központi rendszer továbbfejlesztése a korszerű ügyfélkiszolgálás érdekében.

belügyminiszter

0,00

A 2012. január 1-jén létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet
betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatékony, független és ügyfélbarát
működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult informatikai
infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között van az optikai hálózat kiépítése, a
komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál létrehozása, SIS2
rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények kielégítése.

belügyminiszter

0,00

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő képességének növelése,
mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások
alkalmazása. A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi szervezetek erő- és eszköz
adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük informatikai
támogatása.

belügyminiszter

2013
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A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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1.1.4

2012

A konstrukció célja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.
évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium szereplői
részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt egy piaci
biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrár-kockázatkezelési rendszer
követelményeit teljes körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.

földművelésügyi miniszter

1.1.12

Komplex mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer

0,00

1,25

0,00

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakrendszeri informatikai
fejlesztése

0,00

0,50

0,00

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek
integrációja

0,00

1,50

0,00

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

0,00

0,50

0,00

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érintő
jogszabályi változásokból eredő
fejlesztések a Bírósági Integrált
Informatikai Rendszerben és a Vezetői
Információs Rendszerben

0,00

0,00

0,29

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

0,00

0,00

0,30

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási
rendszer

0,00

0,90

0,00

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési
rendszer

0,00

0,00

0,80

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

0,10

0,00

0,00

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver
Kompetencia Központ létrehozása

0,20

0,00

0,00

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

0,00

1,50

0,00

1.2.17

A szakrendszereknek (beleértve az
igazságszolgáltatást is) a módosult
követelményeknek való megfeleléshez
szükséges fejlesztéseket szolgáló
kiemelt projekt keret

0,00

1,40

0,00

- Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési
tervek digitalizálása

földművelésügyi miniszter,
Miniszterelnökséget vezető
miniszter

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

0,00

1,00

0,00

A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és
fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

belügyminiszter

0,00

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja annak, hogy
egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes
rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági földterületekre
vonatkozó minden, állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági
földterületekre vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a
mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkező főbb információknak az
összegyűjtését jelentené.

földművelésügyi miniszter

0,00

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer, s
azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé
elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a küldeményt
hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé válik egy papír okmányról
hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz
hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok központi bontása,
digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti
információs rendszer

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

0,00

0,00

1,35

3,25

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási rendszer
korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási szervek
feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.
A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer
megújítása, korszerűsítése történik meg.
A konstrukció célja, hogy - a 2009-2010-es akciótervben nevesített "Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább korszerűsítse a büntetésvégrehajtási intézményrendszer szolgáltatási funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá,
korszerűbbé válnak a büntetés-végrehajtás folyamatai és feladatkörei.
A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető, a
napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés eredményeképpen a
rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan kövessék a strukturális
változásokat.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter
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Konstrukció
kódja

igazságügyi miniszter

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő és
elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens
belügyminiszter
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.
Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer,
illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely teljes körűen biztosítani tudja
földművelésügyi miniszter
a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.
Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens a
jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatás-halmozódás
Miniszterelnökséget vezető miniszter
ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfél-minősítési
rendszer bevezetését tenné lehetővé.
A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő)
megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos
igazságügyi miniszter
átalakítására, elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai
támogatottságát, koordinációját.
A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elősegítve, hogy
hazánkban jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a közigazgatási
informatikai rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban bevezetés
belügyminiszter
támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, oktatás, illetve
elkészíti az ezeket megalapozó dokumentációkat.
A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik meg.
nemzetgazdasági miniszter
A projekt a folyamat, illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja.
belügyminiszter
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Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és
Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése
(IIER2) és felkészítése a 2014-20-as
KAP ciklus követelményeinek
kiszolgálására

0,00

0,00

3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy
új, rugalmas, teljes körűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 20142020-as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a Miniszterelnökséget vezető miniszter
mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam képe
teremtődik meg.

1.2.26

A járási hivatalok informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

0,00

0,00

5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező járási hivatalok stabil
működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi szolgáltatások
kialakítása, illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az infrastruktúra-fejlesztést a Miniszterelnökséget vezető miniszter
korábbiakhoz képest a járási hivatalok szélesebb köre számára teszi lehetővé, magasabb
színvonalon.

1.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak
megújítására

0,00

2,70

0,00

A pályázati konstrukció célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele
érdekében.

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1.A.3

Kimutatható megtakarítással járó
központi elektronikus szolgáltatások
használatára történő áttérés
(Kormányzati felhő, NTG csatlakozás,
gazdálkodás, intézményi működtetés,
iratkezelés)

A pályázat célja a funkcionális szolgáltatások rendszerbe integrálása és ezáltal azok olcsóbb
működtetése. Ilyen szolgáltatások, amelyek igénybevételére való átállást célszerű támogatni:
- Központi kormányzati felhő szolgáltatások intézményi bevezetéséhez szükséges
infokommunikációs fejlesztések,
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz (NTG) való csatlakozáshoz szükséges intézményi
infokommunikációs fejlesztések,
- az intézményi gazdálkodásnál a központi szolgáltatásokra átállás,
- az alapvető intézményműködtetési szolgáltatásokra átállás (beleértve az alapszintű
irodaautomatizálási környezetet – szövegszerkesztő, levelező rendszer),
- irat- és dokumentumkezelés.

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1.

Prioritás

ÁFA kompenzáció

0,00

0,00

0,40

0,00
0,30

0,00
23,09

0,20
12,73

26512

Konstrukció
kódja

belügyminiszter

Tartalék támogatási konstrukciók

1.1.17

Költségvetés tervezési, központi
költségvetési és gazdálkodástámogatási
rendszer

1.2.27

Országos hatáskörű nyilvántartások és a
kormány.hu webportál meglévő
informatikai infrastruktúrájának
korszerűsítése

1.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

1,31

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

3,31

A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból megvalósult,
illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épülő, egységes költségvetés tervezési, központi
költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

A projekt eredményeként az országos hatáskörű nyilvántartási rendszerek teljesítmény és
költséghatékonyság szempontjából megújításra kerülnek. A korszerű környezetnek köszönhetően
megnő a lekérdezések sebessége, jelentősen csökkennek az üzemeltetési költségek, és a
rendszerek megbízhatósága növekszik. Fő fejlesztési területek:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
- kormany.hu webportál kiszolgáló infrastruktúra kiváltása,
- hatósági szolgáltatások naplózó rendszerének korszerűsítése,
- nyilvántartások licensz és hálózati konszolidációja, valamint
- a szervertermek infrastruktúrájának korszerűsítése.
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2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely fő célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított keretrendszerben kialakításra kerülnek az EU által
elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli, az ügyfeleket leginkább érintő közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény specifikációi, majd ezek alapján az érintett szolgáltatási folyamatok elektronizálása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011
5,90
Tartalék:

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2014

Összesen

17,19

0,20

40,42

17,13

(Mrd Ft)
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2. melléklet az 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

14,09

16,25

9,88

0,20

40,42

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

2011

2.1.12

ESR – az egységes európai hívószámra
(112) alapozott Európai Segélyhívó
Rendszer

5,00

2012

0,00

2013

0,38

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a
készenléti szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási
keretrendszer kialakítása. Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a
segélynyújtásban érintett szervezet elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a
segélyhívással a bajba jutottak számára történő gyors és összehangolt munka eredményeivel a
szolgáltató közigazgatás közvetlenül és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az
emberekért működik, valamint működésének középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait
helyezi.

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

belügyminiszter

2014

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

0,90

0,00

0,00

0,00

Megvalósul azon contact center-szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetés és erőforrásgazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan, továbbá az
egységes tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok kézzelfoghatóvá tételének
eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, azok folyamatos monitorozása és
eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése, valamint teljesítményértékelés és
minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A kialakított rendszer transzparens
működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs rendszeren keresztül a fenntartó szervezet
felelősének mindenkor lehetősége legyen információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás minőségének
állapotáról. A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más
közigazgatási szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben
vagy egészben – átvegye, és annak további üzemeltetéséről gondoskodjon. Ezen túl a contact
center belső help-desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a
közigazgatásban dolgozók számára belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás
egységes ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperábilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,75

0,00

0,00

A cél a kormányablakok hálózati hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez
szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.
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Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

2011

2012

2013

2014

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2.1.17

A szakrendszereknek (beleértve az
igazságszolgáltatást is) a módosult
követelményeknek való megfeleléshez
szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt
projekt keret

0,00

1,50

0,00

0,00

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

földművelésügyi miniszter

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

0,00

0,00

1,30

0,00

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A létrejövő
rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét helyzetük
megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt eredményeképpen
rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való tájékoztatást
(elektronikusan vagy papír alapon).

nemzetgazdasági miniszter

0,00

A postai agora egy olyan speciális, a kistelepülések közigazgatási ügyintézését [adó-, agrár-,
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői) engedélyek] támogató projekt, ami társadalmi
hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban rendelkezésre
álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhetővé kell tenni a környező kisebb településeken
is. Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány helyi intézményben elérhetővé váljanak
a legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben ezek a helyi közösségek erősödését
is szolgálják.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

2.1.20

Postai agora

2.1.22

Az Elektronikus szolgáltatások
kiterjesztése és az emberi erőforrások
optimalizálása az ítélkezés
időszerűségének javítása érdekében

0,00

0,60

0,00

0,00

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében olyan
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú, gyors, térés időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A fejlesztés révén
olyan informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek segítségével
egyrészt a közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás tekintetében,
másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási kérdésekben egységes, könnyen
kezelhető elektronikus felhasználói kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati
rendszerébe

0,00

0,00

6,00

0,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett ügyfélszolgálati kiszolgálásba, illetve
a telefonos, valamint a személyes ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok, illetve egyes
kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges informatikai feltételek
kialakítása, beleértve a személyek és információk elérhetőségéhez szükséges eszköz, hálózat és
alkalmazás fejlesztéseket.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

0,00

0,50

0,00

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

0,00

0,00

0,45

0,00

2.1.25

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

2,60

0,00

0,20

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában, valamint előkészíti annak országos
kiterjesztését.

belügyminiszter

0,00

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó
géptermi kapacitások hosszú távon való kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet és
hatékonyabb működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több helyszínen olyan
adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú működést adó eszközök
elhelyezésére, valamint későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz állapotú géptermek
kiváltására. A projekt eredményeképpen olyan felhő alapú informatikai szolgáltató központ áll
majd rendelkezésre, amely a későbbi kormányzati projektek egy részénél az informatikai
infrastruktúra beszerzést szükségtelenné teheti.

belügyminiszter

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati
felhő)

0,00

2,85

0,00

5.	
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belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter
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2.1.24

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű metaadatokkal
való ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnap-szintű elemzőanalitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár
dokumentumállományából válogatott művekkel. A tervek szerint a projekt végére az olvasók – a
DTT projekt első szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4 millió oldal
terjedelmű digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a megfelelő eszközök,
tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói közreműködés. A feladat
elvégzésével az ország legnagyobb terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár
területén egy korszerű digitalizáló műhely és oktatóterem kialakítása, amely a projekt befejezése
után is képes a könyvtári és más parlamenti dokumentumok digitális állományainak folyamatos
bővítésére, valamint a felhasználók képzésére.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

2011

2012

2013

2014

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

0,00

1,00

0,60

0,00

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi telephelyeken és hálózati
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb
távon többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a hálózati rendelkezésre állás
növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások
kihasználását lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti kommunikációra
igénybe vett szolgáltatásainak minősége nagymértékben emelhető.

belügyminiszter

2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a
kormányzati feladatokat ellátó szervek és
közintézmények részére biztosított internet
hozzáférések kiszolgáló informatikai
végberendezéseinek korszerűsítése

0,00

0,24

0,00

0,00

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló rendszerben emeltszintű internetszolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek cseréjével
lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a meghibásodások miatti kieső
forgalmi időszakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethetősége, a saját működési
hatékonyságuk.

belügyminiszter

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

0,00

0,00

3,20

0,00

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok további
racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes hangszolgáltatásba a
közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

belügyminiszter

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő
rendszer (EDR) fejlesztése

0,00

0,00

3,00

0,00

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott felhasználók részére az EDR
használatának biztosításához lefedettség (területi ellátottság) növelése, központ kapacitás
bővítése rendszerelemek cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver telepítésével.

belügyminiszter

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

0,00

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a szolgáltatók,
mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvető nyilvántartások
szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését. A projekt lehetővé teszi az ellátások
finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb követését. Ennek része egy valódi
monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása, támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására,
felhasználva a részben megújuló űrlapos jelentési megoldásokat, de lehetővé téve a gépi
adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára. Része egy új szolgáltatói
információs rendszer kialakítása is.

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

0,00

2,80

0,00

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

0,00

2,15

0,00

0,00

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot
biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására,
kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági szintű
azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-mail
kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a szűken vett belső állami
feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében történő gépi
hitelesítésekhez szükséges igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi
kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé. A
projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb
kényelmi szintű azonosítási szolgáltatások kialakítását lehetővé tevő) összerendelési
szolgáltatások kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását
biztosítja. „A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)”
projekt részbeni megvalósítása.

2.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést
támogató fejlesztésekre

0,00

2,20

2,00

0,00

A pályázati konstrukció célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés javítása az eközigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése érdekében.

ÁFA kompenzáció
2.

Prioritás

0,00

0,00

0,20

0,00

5,90

17,19

17,13

0,20
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Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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Konstrukció
kódja

2014
Tartalék támogatási konstrukciók

2.1.9

Törvényhozás Információs rendszer és a
kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése

0,00

0,00

0,20

0,00

A megvalósítandó rendszer tárgya az Országgyűlés Hivatalának a modern kor igényeinek
megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire építő fejlesztése. A versenyképességnövelési cél érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások
növekvő elvárásaival – az eddigi intézmény-centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a
szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A hivatali folyamatok átszervezésével,
egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával
hatékonyabbá válik a Hivatal működése. A projektjavaslat magában foglalja a Hivatal
működésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát
kihasználó modernizációját.

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,00

0,60

0,00

A projekt két fő elemét képező személyes és elektronikus ügyintézési csatorna működtetéséhez
szükséges informatikai alapinfrastruktúra feladat, valamint az ügyfélszolgálati rendszer
kialakítása feladat kapcsán - többek között - az érintett munkahelyek darabszámának
növekedése, a jogszabályváltozások (pl. Ket.), valamint az ügyszámok növekedése által okozott
többlet feladatok teljesítése.

0,00

0,00

0,80

0,00

2.

Tartalék támogatási konstrukciók

belügyminiszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

7.	
  oldal

igazságügyi miniszter

3. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Kiemelt fejlesztések

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül − a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem valósítható meg központi,
egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás alá eső régióra. Jelen prioritási tengely leképezi az 1.
és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi régióra.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

0,00
Tartalék:

2,95

0,30

Összesen
3,25

(Mrd Ft)
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3. melléklet az 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon )
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

4,60

1,25

0,00

0,00

5,85

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,95

0,30

A pályázati konstrukció célja olyan informatikai fejlesztések végrehajtása a Közép-Magyarországi
Régióban, amelyek az operatív programban megfogalmazott beavatkozási irányok
(Közigazgatási belső folyamatok megújítása és elektronizálása, Hozzáférést szolgáló
fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

belügyminiszter

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR
régióban

0,00

2,00

0,00

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése, bővítése, átstrukturálása,
egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését
célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR régióban.

belügyminiszter

0,00

2,95

0,30

0,00

0,00

2,00

3.

3.1.3
3.1.6
3.

Prioritás

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre
Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

0,00

0,60

Tartalék támogatási konstrukciók

0,00

0,00

2,60

Tartalék támogatási konstrukciók
Többlet forrás biztosítása a pályázati konstrukcióhoz, melynek célja olyan informatikai
fejlesztések végrehajtása a Közép-Magyarországi Régióban, amelyek az operatív programban
megfogalmazott beavatkozási irányok (Közigazgatási belső folyamatok megújítása és
elektronizálása, Hozzáférést szolgáló fejlesztések) megvalósulását szolgálják.
Az "Önkormányzati ASP központ felállítása" projekt kiegészítése a KMR régión belül.

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter,
nemzetgazdasági miniszter
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8.	
  oldal

1.

2.

3.

26518

4. melléklet az 1859/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

F

G

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív
program
megnevezése

Támogatást igénylő
neve

Projekt
támogatása
(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei
(ha releváns)

1.1.4

Központosított
kormányzati
informatikai rendszer
kiterjesztése (KKIR2)

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

8,30

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság
Hatóság informatikai
infrastruktúrájának
komplex fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság

0,08
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A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök
korszerűsítését kiterjesszék valamennyi felhasználóra, kiépüljön az
egységes nyomtatás-menedzsment rendszer. Ezen túl, a
központosított kormányzati informatikai rendszer működési
környezete, az Egységes Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek
korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új
szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern
környezetben elhelyezése is kiemelt jelentőségű. Megvalósul a KEF
portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése érdekében.
A projekt keretében az Okmányirodák informatikai korszerűsítése és
Kormányablakok informatikai kialakítása történik meg. A járási
törzshivatalok és kirendeltségek számára is korszerű informatikai
eszközök biztosítása, valamint a felhasználóknak a konszolidált,
központról menedzselt informatikai munkavégzés támogatása is
megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok fejlesztését is. Ezen
infrastruktúra nyilvántartási és támogató rendszereinek fejlesztése.
A központi rendszer továbbfejlesztése a korszerű ügyfélkiszolgálás
érdekében.
A 2012. január 1-jén létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
értelmében fontos szerepet betöltő Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság hatékony, független és ügyfélbarát
működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben
elavult informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb
elemei között van az optikai hálózat kiépítése, a komplex
munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál
létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges
hardver igények kielégítése.

5.

6.

7.

8.

1.1.10

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

1,50

1.1.12

Komplex
mezőgazdasági
kockázatkezelési
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

1,25

1.1.13

A Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal
szakrendszeri
informatikai fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

1.1.14

Adóigazgatási
szakrendszerek
integrációja

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

1,50

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban
2. ütem

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,50

0,50
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4.

A katasztrófavédelmi
informatikai rendszerek
döntéstámogató
szerepének és
biztonságának növelése

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató
rendszer; megyei szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni
védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását támogató komplex
térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő
képességének növelése, mentési, archiválási feladatok biztonságos
kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások alkalmazása. A katasztrófák
elleni védekezésben résztvevő védelmi szervezetek erő- és eszköz
adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe
helyezésük informatikai támogatása.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény egységes
kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium szereplői részére,
amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren,
másrészt egy piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a
módosult agrár-kockázatkezelési rendszer követelményeit teljes
körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.
A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek
rehabilitációját segítő ellátási rendszer korszerű és integrált
működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási szervek
feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.
A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját,
hatékonyságának növelését célozza. A projekt keretében a
végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer
megújítása, korszerűsítése történik meg.
A konstrukció célja, hogy - a 2009-2010-es akciótervben nevesített
"Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nevű projekt
eredményeire építve - tovább korszerűsítse a büntetés-végrehajtási
intézményrendszer szolgáltatási funkcióját. A fejlesztés
megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé válnak a büntetésvégrehajtás folyamatai és feladatkörei.
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10.

11.

1.1.16

1.1.18

1.2.4

0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett
törvényi változásokból fakadó fejlesztési igények megvalósítása a
bíróságok működésének szempontjából alapvető, a napi ügyvitelt
meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy
folyamatosan és rugalmasan kövessék a strukturális változásokat.

0,30

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által
engedélyezett, figyelendő és elemzendő adatforrások szűrését és
tartalom alapú elemzését támogató intelligens tudásmenedzsment
rendszer kerüljön kialakításra.

0,90

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos
hulladékgazdálkodási szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált
informatikai rendszer kialakítása, amely teljes körűen biztosítani tudja
a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Országos Bírósági
Hivatal

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti Védelmi
Szolgálat

Elektronikus
Hulladékgazdálkodási
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

0,80

1.2.11

Országos támogatásellenőrzési rendszer

13.

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási
folyamatának
modernizálása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Igazságügyi
Minisztérium

0,10

1.2.15

E-közigazgatási Szabad
Szoftver Kompetencia
Központ létrehozása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,20

14.

Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és
európai uniós források odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két
komponensen keresztül: az egyik komponens a jogosulatlan
támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatáshalmozódás ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív
ügyféllista és egy integrált ügyfél-minősítési rendszer bevezetését
tenné lehetővé.
A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar
Közlöny, Hivatalos Értesítő) megjelentetésével összefüggő
munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos átalakítására,
elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és
informatikai támogatottságát, koordinációját.
A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket
végezzen, elősegítve, hogy hazánkban jobban elterjedjenek a szabad
szoftverek, ennek hatásaként javuljon a közigazgatási informatikai
rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban
bevezetés támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés,
terméktámogatás, oktatás, illetve elkészíti az ezeket megalapozó
dokumentációkat.
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12.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

26520

9.

A bírósági
szervezetrendszert
érintő jogszabályi
változásokból eredő
fejlesztések a Bírósági
Integrált Informatikai
Rendszerben és a
Vezetői Információs
Rendszerben
Külső és belső
adatforrások elemzését
támogató
tudásmenedzsment
rendszer kialakítása

1.2.16

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Magyar Államkincstár

1,50

A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer
felülvizsgálata, fejlesztése történik meg. A projekt a folyamat, illetve az
informatikai korszerűsítést is magában foglalja.

0,50

A projekt fő eredménye a megújított, OVMR és Gazdanet gazdaportál
összeköttetéssel rendelkező, az ASIR vonatkozásában az EUROSTAT
OSAP statisztikákkal szemben támasztott követelményrendszernek és
a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő egységes ASIR/PÁIR
rendszer. A fejlesztések eredményeképpen csökkennek az
adatszolgáltatók terhei, javul és felgyorsul a rendszerek közti
adatáramlás, célzott módon többletinformáció csatolható vissza az
adatszolgáltatók, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok
számára. A projekt fő célja az ASIR megújítása és egységes, web-alapú
informatikai hátterének kialakítása, a papír alapú kérdőíveken
lebonyolított adatgyűjtések elektronizálása az adatszolgáltatói terhek
csökkentése céljából.

1.2.17/A

Web alapú
agrárstatisztikai
információs rendszer
kialakítása és
összeköttetése

17.

1.2.17/B

Az Építésügyi
Monitoring Rendszer
(ÉMO) komplex
működését biztosító
településrendezési
tervek digitalizálása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Miniszterelnökség

0,90

Az ÉMO célja a távérzékelési adatok segítségével feltárt valós
területhasználati folyamatok – például az engedély nélküli építkezések
– ellenőrzése, továbbá az ÉMO adatbázisaira és elemzéseire
támaszkodva a valós területi folyamatok nyomon követése, a
tervekben meghatározott területfelhasználási és építési
követelmények érvényesülésének megfigyelése. Az ÉMO segítségével
az építési tevékenység felülvizsgálata a valós területi folyamatok
figyelembevételével történhet.

18.

1.2.18

A KEKKH informatikai
infrastruktúrájának
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

1,00

A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának
(szerverek) kiépítése és fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

1,35

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén
megteremtődik az alapja annak, hogy egy ügyfél-tájékoztatási és
hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes
rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a
mezőgazdasági földterületekre vonatkozó minden, állami forrásból
elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági földterületekre
vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint az
ügyfeleknek a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei
során keletkező főbb információknak az összegyűjtését jelentené.

16.

19.

1.2.19

Mezőgazdasági és
környezeti információs
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Agrárgazdasági
Kutató Intézet

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal
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15.

Központi
Illetményszámfejtési
Rendszer

26521

21.

22.

23.

1.2.23

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

1.2.24

Az MVH Integrált
Irányítási és Ellenőrzési
Rendszerének
kiterjesztése (IIER2) és
felkészítése a 2014-20as KAP ciklus
követelményeinek
kiszolgálására

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

1.2.26

A járási hivatalok
informatikai
infrastruktúrájának
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

2.1.12

ESR – az egységes
európai hívószámra
(112) alapozott Európai
Segélyhívó Rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása,
ami platformot teremt egy új, rugalmas, teljes körűen elektronizált
támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 2014-2020-as KAP
ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon
keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú
működést nyújtó állam képe teremtődik meg.

5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező
járási hivatalok stabil működéséhez szükséges informatikai
infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi szolgáltatások kialakítása,
illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az
infrastruktúra-fejlesztést a korábbiakhoz képest a járási hivatalok
szélesebb köre számára teszi lehetővé, magasabb színvonalon.

5,38

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó
rendszerrel együtt működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben
összehangolt irányítást lehetővé tevő, a készenléti szervek között élő
és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási keretrendszer
kialakítása. Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a
segélynyújtásban érintett szervezet elérése válik párhuzamosan
lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára történő
gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató
közigazgatás közvetlenül és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy
valóban az emberekért működik, valamint működésének
középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

Miniszterelnökség
konzorciumi partner:
Belügyminisztérium

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
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3,25

26522

20.

Hibrid kézbesítési és
konverziós rendszer

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan
informatikai rendszer, s azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés),
amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé elektronikus iratairól a hiteles
papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a küldeményt
hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé
válik egy papír okmányról hiteles elektronikus másolat készíttetés és
egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz hibrid). A
kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok központi
bontása, digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

25.

2.1.14

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

0,90

2.1.15

Az integrált
ügyfélszolgálatok
interoperábilis
informatikai
infrastruktúrájának
kialakítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

0,75

A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az
okmányirodák működéséhez szükséges kiegészítő eszközök és
szolgáltatások biztosítása.
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24.

Telefonos
ügyfélszolgálat
megújítása

Megvalósul azon contact center-szemlélet, amelynek célja a hatékony
üzemeltetés és erőforrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési
szemlélet és oktatási módszertan, továbbá az egységes tudásforrásból
történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok kézzelfoghatóvá tételének
eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, azok
folyamatos monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás
megkezdése, valamint teljesítményértékelés és minőségbiztosítási
rendszer kidolgozása, betartatása. A kialakított rendszer transzparens
működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs rendszeren
keresztül a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége
legyen információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás minőségének
állapotáról. A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget
biztosítanak arra, hogy más közigazgatási szervezetek telefonos
ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy
egészben – átvegye, és annak további üzemeltetéséről gondoskodjon.
Ezen túl a contact center belső help-desk szolgáltatás biztosítására is
képes, amelynek célja, hogy a közigazgatásban dolgozók számára
belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás egységes
ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

26523

Földmérési és
Távérzékelési Intézet

1,50

2.1.19

Sajátszámlás
nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

1,30
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27.

2.1.17/A

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

26524

26.

Földhivatali folyamatok
ügyfélközpontú
átalakítása és ahhoz
szükséges
korszerűsítése

A támogatás feltétele,
hogy a jövőben papíron
beérkező iratok teljes
körű elektronizálását a
projektgazda a fenntartási
időszakban folyamatosan
elvégezze és vállalja a
megadott költségkereten
A projekt komplexitása és sajátossága, hogy egy teljes, országos
belül annak országos
intézmény-hálózatot (141 földhivatalt) érint, amelyben a korszerűsítési
kiterjesztését. Továbbá a
folyamatot egységesen, egy időben kell végrehajtani a napi működés
támogatási szerződés
biztosítása mellett. A földhivatali folyamatok korszerűsítése keretében
megkötéséig a
a digitalizálandó adatkörökkel kapcsolatos földhivatali folyamatok (pl.
költségvetés
keresés az adatokban, másolatok nyújtása ügyfeleknek) áttekintése és
részletezésében a
átalakítása történik meg annak érdekében, hogy a projekt
fenntartási költségek
eredményeképp az adatok elektronikus formában, központi
között a szoftver
adatbázisból elérhetőek legyenek. Adott esetben ez jelentheti új
támogatásának költségét
folyamat kialakítását is (azaz nem csak a meglévő módosítását),
a projektgazdának
amennyiben ezen túl olyan adatokat is tudnak majd a földhivatalok
szerepeltetnie kell,
szolgáltatni, amiket eddig – pl. az adatok relatív
valamint a
„hozzáférhetetlensége” miatt – nem. A projekt keretében megvalósuló
megvalósíthatósági
szolgáltatások a rendelkezésre álló, központilag nyújtott
tanulmányt a
szolgáltatások alkalmazásával érhetőek el, vagyis a kormányzati
projektgazdának ki kell
azonosítási rendszeren keresztül e-fizetéssel. A szolgáltatások egy
egészítenie azzal, hogy
része az ügyfelek számára ingyenesen, az igazgatási szolgáltatási díj
bemutatja, hogy a
fizetésére köteles szolgáltatások pedig elektronikus fizetés
megvalósítandó rendszer
alkalmazásával vehetők igénybe.
hogyan felel meg a
hatályos jogszabályoknak
(Ket., vhr-ek), illetve
vállalja, hogy a fenntartási
időszakban biztosítja a
változó jogszabályi
környezetnek való
megfeleltetést.
A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés
nyilvántartás. A létrejövő rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez,
az ügyfelek felé pedig a konkrét helyzetük megismeréséhez nyújt
felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt
eredményeképpen rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a
befizetési adatokról való tájékoztatást (elektronikusan vagy papír
alapon).

29.

30.

2.1.20

Postai agora

2.1.22

Az Elektronikus
szolgáltatások
kiterjesztése és az
emberi erőforrások
optimalizálása az
ítélkezés
időszerűségének
javítása érdekében

2.1.23

A járási hivatalok
integrálása a
kormányhivatalok
ügyfélszolgálati
rendszerébe

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

Országos Bírósági
Hivatal

0,50

0,60

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás
kialakítása érdekében olyan informatikai alkalmazás létrehozása és
bevezetése, amely által – a területi diszparitások csökkentésével –
minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú,
gyors, tér- és időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés
válik elérhetővé. A fejlesztés révén olyan informatikai rendszer és
portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek segítségével egyrészt a
közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás
tekintetében, másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási
kérdésekben egységes, könnyen kezelhető elektronikus felhasználói
kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.

6,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett
ügyfélszolgálati kiszolgálásba, illetve a telefonos, valamint a személyes
ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok, illetve egyes
kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges
informatikai feltételek kialakítása, beleértve a személyek és
információk elérhetőségéhez szükséges eszköz, hálózat és alkalmazás
fejlesztéseket.

Miniszterelnökség
konzorciumi partner:
Belügyminisztérium
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28.

A postai agora egy olyan speciális, a kistelepülések közigazgatási
ügyintézését [adó-, agrár-, egészségügyi igazgatás, hatósági (pl.
őstermelői) engedélyek] támogató projekt, ami társadalmi hatásaiban
a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban
rendelkezésre álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhetővé
kell tenni a környező kisebb településeken is. Elengedhetetlenül
fontos, hogy a megmaradt néhány helyi intézményben elérhetővé
váljanak a legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben
ezek a helyi közösségek erősödését is szolgálják.

26525

32.

33.

2.1.24

Digitalizált
törvényhozási tudástár
2. ütem

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Országgyűlés Hivatala

2.1.25

Önkormányzati ASP
központ felállítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2.2.1

Kormányzati
adatközpont és IT
értéknövelt
szolgáltatások nyújtása
(Kormányzati felhő)

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

0,45

2,80

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP)
központ kialakítását célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi
önkormányzati feladatellátás és belső működés támogatását a Középmagyarországi régió vonatkozásában, valamint előkészíti annak
országos kiterjesztését.

2,85

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő
üzemeltetési biztonságot adó géptermi kapacitások hosszú távon való
kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet és hatékonyabb
működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több
helyszínen olyan adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a
felhő alapú működést adó eszközök elhelyezésére, valamint későbbi
kijelölés alapján egyes meglévő rossz állapotú géptermek kiváltására.
A projekt eredményeképpen olyan felhő alapú informatikai szolgáltató
központ áll majd rendelkezésre, amely a későbbi kormányzati
projektek egy részénél az informatikai infrastruktúra beszerzést
szükségtelenné teheti.

26526

31.

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása,
analitikus szintű metaadatokkal való ellátása; ezek során a történeti
országgyűlési dokumentumok ülésnap-szintű elemző-analitikus
feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár
dokumentumállományából válogatott művekkel. A tervek szerint a
projekt végére az olvasók – a DTT projekt első szakaszában digitalizált
2 millió oldallal együtt – összesen 4 millió oldal terjedelmű digitális
állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a megfelelő
eszközök, tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés,
programozói közreműködés. A feladat elvégzésével az ország
legnagyobb terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár
területén egy korszerű digitalizáló műhely és oktatóterem kialakítása,
amely a projekt befejezése után is képes a könyvtári és más parlamenti
dokumentumok digitális állományainak folyamatos bővítésére,
valamint a felhasználók képzésére.
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35.

36.

37.

38.

2.2.4

2.2.5

Az Informatikai Közháló
programban a
kormányzati feladatokat
ellátó szervek és
közintézmények részére
biztosított internet
hozzáférések kiszolgáló
informatikai
végberendezéseinek
korszerűsítése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

2.2.6

Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

2.2.7

Az Egységes Digitális
Rádiótávközlő rendszer
(EDR) fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

2.3.7

Egészségbiztosítási
ügyfélkapcsolatok
fejlesztése,
egészségügyi
rendszerekbe integrált
adatkezelés és
azonosítás
megvalósítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1,60

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

0,24

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló
rendszerben emeltszintű internet-szolgáltatással ellátott 1250
intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek cseréjével
lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a
meghibásodások miatti kieső forgalmi időszakok tartamát.
A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethetősége,
a saját működési hatékonyságuk.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

3,20

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a
kormányzati hálózatok további racionalizálása és konszolidálása
mellett. A kormányzati vezetékes hangszolgáltatásba a közigazgatás
szélesebb köre lesz bekapcsolható.

3,00

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott felhasználók
részére az EDR használatának biztosításához lefedettség (területi
ellátottság) növelése, központ kapacitás bővítése rendszerelemek
cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver telepítésével.

2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg,
elsősorban a szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony
kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvető nyilvántartások szolgáltató
képes alapnyilvántartássá szervezését. A projekt lehetővé teszi az
ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb követését.
Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer
kialakítása, támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva
a részben megújuló űrlapos jelentési megoldásokat, de lehetővé téve
a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára.
Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Pro-M Zrt.

Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
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34.

Kormányzati
intézmények
telephelyein
végberendezések
modernizációja

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi
telephelyeken és hálózati csomópontokban lévő berendezések
cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb távon
többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a
hálózati rendelkezésre állás növekedjen. A megvalósított
fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások kihasználását
lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti
kommunikációra igénybe vett szolgáltatásainak minősége
nagymértékben emelhető.
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40.

2.3.8

Teljeskörű
ügyfélazonosítás

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

2,15

3.1.5

A Rendőrség
elektronikus feldolgozó
rendszerének
korszerűsítése a KMR
régióban

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Országos Rendőrfőkapitányság

2,00
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39.

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve
nagyobb szabadságfokot biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami
költségvetést nem terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt
keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb,
természetesen külön-külön feladatként értelmezve) hiteles
nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás,
elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb
megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek
egyik fontos eleme a rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása,
amelyben az érintett (személy) azonosítására, kapcsolattartására,
adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb
biztonsági szintű azonosítás megkövetelése), illetve megengedő
rendelkezést tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése).
A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a szűken vett belső
állami feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az
állam nevében történő gépi hitelesítésekhez szükséges igazolásokat
(tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi kiadmányozási feladatokhoz
megfelelő biztonsági szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé.
A projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot
biztosító (így magasabb kényelmi szintű azonosítási szolgáltatások
kialakítását lehetővé tevő) összerendelési szolgáltatások kialakítása is,
amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását biztosítja.
„A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
implementálása (SZIR)” projekt részbeni megvalósítása.
A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése,
bővítése, átstrukturálása, egyes közigazgatási folyamatok
elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését célzó
hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR
régióban.
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A Kormány 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról és az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú („Élő vár Zemplénben” című) projekt
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú, „Élő vár Zemplénben” című kiemelt projekt
(a továbbiakban: projekt) elszámolható közkiadásának 240 531 838 forinttal történő növelését a 2. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 2. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó
fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról szóló 1555/2014. (X. 1.)
Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a
hálózati együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor
jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2011
3,9820
Tartalék (Mrd Ft):

2012

2013

Összesen

30,2196

2,1215
0,00

36,3231

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

32,1300

0,9700

21,4060

12,9387

1,4147

68,8594

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4,3972

0,0000

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely nemzetgazdasági miniszter
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal
a jövedelemtermelő képesség növelése.

0,2220

0,3364

0,0000

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus nemzetgazdasági miniszter
versenyképességének növelése.

3,9820

30,2196

2,1215

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

2.2.1.

Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

0,0000

2.3.1.

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

3,7600

25,4860

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere
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2,1215

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők
fejlesztésén,
valamint
turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül
nemzetgazdasági miniszter
a hazai turizmus szektor versenyképességének
erősítése, a turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.

2.1.1.

2. Prioritás öszesen

Konstrukció célja

A

1.

Projekt
azonosító
száma

ÉMOP2. 2.1.1/A-12-k2012-0004

B

Projekt
megnevezése

Élő vár
Zemplénben

C

Támogatást igénylő
neve

Füzéri
Várgondnokság

D
A támogatási
szerződésben
jelenleg szereplő
elszámolható
közkiadás
(Ft)

1 544 427 000

E

F

G

A költség-növekmény
(Ft)

A költségnövekmény
elfogadásával a
támogatási szerződés
módosításában
szerepeltethető
elszámolható
közkiadás
(Ft)

Projekt rövid bemutatása

1 784 958 838

A projekt célja a Füzéri Vár újjáépítése, amellyel országos
szinten kiemelkedő turisztikai attrakció jön létre. A felújítás
érinti a Palotaszárnyat, a Várkápolnát és az Alsóbástyát,
valamint a Romfal megerősítése is megtörténik.
A fejlesztéssel felújított, díszkivilágított várban állandó
kiállításokat telepítenek, megvalósul a Váruradalmi interaktív
kézműves ház, csűr, szín és udvar rekonstrukció illetve a
település központjában, a turisztikai forgalom által
koncentráltan érintett területen létrehozásra kerül a
kézműves ház és rendezvénytér. A fejlesztéssel megvalósul a
vár és a rendezvénytér projektelemek energia-hatékony
működését javító, megújuló energiát hasznosító rendszere
és a várat üzemeltető informatikai rendszer kiépítése.

240 531 838
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2. melléklet az 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1861/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,
3. hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának
jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről szóló 1725/2014. (XII. 5.)
Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító
projektekkel az uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által szolgáltatott
víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
0,00
11,00

2011
424,39

Összesen
435,39

Túlvállalás 39,459 Mrd Ft
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1. melléklet az 1861/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
763,61

2014-2015
39,46

Összesen
803,07

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja

2011

2012

2013

1.1.1.

Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek

111,12

0,00

0,00

1.2.0.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

181,79

0,00

0,00

1.3.0.

Ivóvíz-minőség javítása

131,48

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00
424,39

0,00
0,00

1,00
11,00

1.4.0
1.

Országos közhiteles víziközmű kataszter
elkészítése
tartaléksor
Prioritás

Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás, szelektív hulladék begyűjtő
kapacitás fejlesztése, begyűjtött hulladék előkezelése, lerakó kapacitás
kihasználtságának növelése
Szennyvíztisztító telep létesítése, bővítése, korszerűsítése
Csatornahálózat építése, bővítése, rekonstrukciója
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási
feltételeinek korszerűsítése
Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, más
vízbázisra áttérés,
vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, tartalékkutak, vízműtelepi létesítmények állapotának
javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, hálózatrekonstrukciós intézkedési terv
Egységes közművagyon-adatbázis felállítása

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

földművelésügyi miniszter

-

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

-

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
Az 1.1.1, 1.2.0, 1.3.0 konstrukciók 39,459 Mrd Ft túlvállalást tartalmaznak.
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A

1.

Projekt azonosító
száma

B
Projekt megnevezése

26534

2. melléklet az 1861/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
C

D

Támogatást igénylő
neve

Projekt
támogatási
összege
(nettó Ft)

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0003

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-SzatmárMegyei Regionális
Bereg Megyei
Hulladékgazdálkodási
SzilárdhulladékProgram
gazdálkodási Társulás

3.

KEOP-1.1.1/2F/0911-2013-0001

Az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék
Gazdálkodási Rendszer
teljes kiépítése

Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék
Gazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

F
Projekt
megnövelt
támogatási
összege
(nettó Ft)

G

H

I

Támogatás
intenzitása
(%)

Projekt rövid
bemutatása

Támogathatóság feltételei

3 485 727 054

267 191 347

3 752 918 401

94,369032

3 809 220 074

691 798 911

4 501 018 985

93,629341

Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
eljárást eredményesen le kell zárnia.
A projekt célja egy,
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
a tagjelölteknek
előcsatlakozási stratégia hogy ha a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
keretében nyújtandó
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a
strukturális
támogatási szerződés módosítása során ezen
támogatással (ISPA),
alacsonyabb összegnek megfelelően
a Kohéziós Alap
csökkentett támogatás támogatási
forrásaiból korábban
szerződésben történő rögzítésére.
megvalósult projekt
3. A kivitelezés tárgyában kiírandó
továbbfejlesztése.
A hulladékgazdálkodási közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi
rendszer összesen
koordinációs szerv által kiállított szabályossági
240 településen élő
tanúsítványnak.
591 167 lakost érint.
4. A megnövekedett többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
A hulladékgazdálkodási
rendszer összesen
Kifizetési feltétel:
81 településen élő
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
103 889 lakost érint.
eljárást eredményesen le kell zárnia.
A projekt célja a társult
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
települések területén
hogy ha a közbeszerzési eljárás során
megteremteni a
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
modern és
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a
költséghatékony
támogatási szerződés módosítása során ezen
hulladékgazdálkodás
alacsonyabb összegnek megfelelően
feltételeit. A projekt
csökkentett támogatás támogatási
keretében egy
szerződésben történő rögzítésére.
mechanikai-biológiai
3. A kivitelezés tárgyában kiírandó
hulladékkezelő mű és
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
négy hulladékudvar
rendelkezésre kell állnia a központi
létesül, valamint a
koordinációs szerv által kiállított szabályossági
hulladékgazdálkodási
tanúsítványnak.
rendszer
4. A megnövekedett többletforrással arányos
üzemeltetéséhez
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
szükséges eszközök
kerülnek beszerzésre.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 187. szám

2.

E
Projekt
támogatási
összegének
növekedése
(nettó Ft)

Hatvan és térsége
települési
hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése

Hatvan és Környéke
Települési
Szilárdhulladékgazdálkodás
Fejlesztése Társulás

2 301 151 240

169 750 731

2 470 901 971

90,008509

5.

KEOP-1.2.0/2F/092010-0078

A Bajai
agglomerációhoz
tartozó települések
szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása

Baja és Környéke
Víziközmű Beruházási
Önkormányzati
Társulás

4 527 801 354

532 682 512

5 060 483 866

95,000000

KEOP-1.2.0/2F/092010-0073

A Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztító telep
intenzifikálása a
jogszabályi
követelményeknek
megfelelően

Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztítási
Önkormányzati
Társulás

2 540 574 146

291 627 586

2 832 201 732

95,000000

6.
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4.

KEOP-1.1.1/B/1011-2013-0004

Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
A hulladékgazdálkodási eljárást eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
rendszer összesen
hogy ha a közbeszerzési eljárás során
19 településen élő
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
59 561 lakost érint.
A projekt keretében egy kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a
támogatási szerződés módosítása során ezen
hulladék válogatómű,
egy komposztáló és két alacsonyabb összegnek megfelelően
csökkentett támogatás támogatási
hulladékudvar létesül,
szerződésben történő rögzítésére.
valamint a
3. A kivitelezés tárgyában kiírandó
hulladékgazdálkodási
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendszer
rendelkezésre kell állnia a központi
üzemeltetéséhez
koordinációs szerv által kiállított szabályossági
szükséges eszközök
tanúsítványnak.
kerülnek beszerzésre.
4. A megnövekedett többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési
A projekt keretében
eljárást eredményesen le kell zárnia.
az agglomeráció
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia,
településein összesen
hogy ha a közbeszerzési eljárás során
84 198 fm szennyvízalacsonyabb árajánlat kerül nyertesként
gerinccsatorna,
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a
21 020 fm nyomott
szennyvízvezeték épül, támogatási szerződés módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek megfelelően
ezzel 5 333 új bekötés
csökkentett támogatás támogatási
valósul meg. A
szerződésben történő rögzítésére.
beruházást követően
3. A kivitelezés tárgyában kiírandó
19 133 háztartás,
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a települések
rendelkezésre kell állnia a központi
háztartásainak 92%-a
koordinációs szerv által kiállított szabályossági
válik
tanúsítványnak.
szennyvízcsatornával
4. A megnövekedett többletforrással arányos
ellátottá.
önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
A projekt célja
a mosonmagyaróvári
szennyvíztisztító telep
intenzifikálása,
maximális
kapacitásának
53 888 lakosegyenérték–
ről (a továbbiakban: LE)
98 333 LE-re (átlagosan
77 778 LE) történő
bővítése. A beruházás
ciklikus, szelektor-elvű,
aerob eleveniszapos
szennyvíztisztítási

26535

Szentendrei szennyvízagglomerációhoz
tartozó települések
csatornahálózatának
bővítése

Dunakanyari
Csatornázási Társulás

3 314 807 840

319 828 781

3 634 636 621

92,249432

26536

7.

KEOP-1.2.0/B/102010-0061

technológiát valósít
meg, részben biológiai
foszfor-eltávolítással,
nitrifikációval,
denitrifikációval
és vegyszeres szimultán
foszfor kicsapatással
a tisztított szennyvíz
hőenergiájának
felhasználásával.
A projekt megvalósítása
során 50 775 fm
szennyvíz
gerinccsatorna,
17 453 fm gravitációs
házi bekötés, 6657 fm
nyomott házi bekötés
épül. Az elvi engedélyes
tervek alapján 325 db
házi beemelő, 21 db
közösségi beemelő és
12 db szennyvízátemelő készül. Az új
bekötések száma: 3049.

–
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A Kormány 1862/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritásának megállapításáról,
valamint a prioritás keretében kiemelt projektek előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 2011–2013. évekre szóló akcióterve
3. prioritását az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KEOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása
keretén belül KEOP-3.1.4./15 azonosító számmal, „Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” címmel kiemelt projekt
felhívás közzétételéről 300 millió forint összeggel,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. elfogadja a KEOP-3.1.4 azonosító számú konstrukció keretében
a)
„A hatvani Cukorgyári tó természetvédelmi fejlesztése” című, valamint
b)
„A kisvárdai vár történeti várkertjének helyreállítása és fejlesztése” című
projektek (a továbbiakban együtt: projektek) kiemelt projektként történő előzetes nevesítését a 2. melléklet szerint,
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának
módosításáról szóló 1478/2014. (VIII. 27.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1862/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés
erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és
megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az előhely-fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése, továbbá a
gyűjteménes növénykertek és történeti kertek megőrzése helyreállítása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
29,03
0,00
0,30
Túlvállalás: 1,190 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

Összesen
29,33

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
2014 hátralévő
2015
40,52
0,38
0,00

Összesen
40,90

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*
2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

- Élőhelyvédelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése
(csak nemzeti park)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére
engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

földművelésügyi
miniszter

-

földművelésügyi
miniszter

-

2013

3.1.2

Élőhelyvédelem- és helyreállítás,
élettelen természeti értékek
védelme, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának
mérséklése

3.1.3

Gyűjteményes növénykertek és
védett történeti kertek megőrzése
és helyreállítása

3,33

0,00

0,00

- Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

3.1.4

Kiemelt természetvédelmi
fejlesztések

0,00

0,00

0,30

- Élőhelyvédelem, -helyreállítás
- Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

földművelésügyi
miniszter

-

0,00

- Stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása
- Területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő
létesítményeinek felújítása
- A területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése, felújítása
- Az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése,
- A területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő kiépítése,
felújítása
- A projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott élőhely-kezelés
eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú
monitoring eszközök beszerzése (maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os
mértékéig, önállóan nem támogatható)

földművelésügyi
miniszter

-

0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás:
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
- Akadálymentesítés
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése
- A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás
jellegű tevékenysége

földművelésügyi
miniszter

-

3.2.0

3.3.0

Élőhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztés

Az erdei iskola és erdei óvoda
hálózat infrastrukturális fejlesztése

18,46

6,60

0,64

0,00

0,00

0,00

3.
Prioritás
29,03
0,00
0,30
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
A 3.1.2 és 3.1.4 konstrukció összesen 1,190 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz.

A
Kapcsolódó

1.

operatív
program neve

2.

3.

KEOP

KEOP

B
Konstrukció
kódja

3.1.4

3.1.4

C

D

E

F

Konstrukció neve

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási összege

G

Kiemelt projekt
Projekt rövid bemutatása

(Mrd Ft)

Kiemelt
természetvédelmi
fejlesztések

Kiemelt
természetvédelmi
fejlesztések

A hatvani Cukorgyári
tó természetvédelmi
fejlesztése

A kisvárdai
vár történeti
várkertjének
helyreállítása és
fejlesztése

ÖKO-PLAN
Tájvédelmi és
Környezetfejlesztési
Egyesület

Kisvárda Város
Önkormányzata

0,150

A hatvani Cukorgyári tóként védetté nyilvánított,
helyi jelentőségű természetvédelmi terület egy
három, közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő
víztestből álló tórendszer. A tórendszer értékes
madárfajok számára biztosít fészkelő- és
táplálkozóhelyet. A tervezett fejlesztés célja, hogy
– a terület zavartalanságának és vízpótlásának
biztosítása mellett – az érdeklődők tanösvény
révén, illetve madármegfigyelő tornyokból
megismerhessék a tórendszer élővilágát.

0,150

A kisvárdai vár és környezete jelenlegi
állapotában nem alkalmas a térség
természeti értékeinek bemutatására, emiatt
környezetrendezési beavatkozás alkalmazása
vált szükségessé. A projekt keretében
– a hatékony természetvédelmi kezelés
érdekében – kerttörténeti kutatás alapján
megvalósul a várkert helyreállítása az épített
és természeti értékek, valamint a növényzet
és a vizes élőhely rehabilitációjával, továbbá
tanösvény kialakításával.
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2. melléklet az 1862/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1863/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának
módosításáról szóló 1841/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely a megújuló energiából előállított hő-, illetve villamosenergia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai
fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik,
hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó széndioxid-kibocsátás kibocsátás mérsékléséhez.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
45,8
0,0
89,8
Túlvállalás: 8,061 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
2014-2015
145,6
32,1

Összesen
135,6
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1. melléklet az 1863/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

Összesen
177,7

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2011

2012

2013

4.2.0

Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló
energiaforrásokból

19,6

0,0

0,0

helyi hő, hűtési és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal

nemzeti fejlesztési
miniszter

4.3.0

Megújuló energia alapú
térségfejlesztés

1,6

0,0

0,0

megújulóenergiaforrás-felhasználás térségfejlesztő hatással, mintaprojekt jelleggel

nemzeti fejlesztési
miniszter

4.4.0

Megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő és
villamosenergia-, valamint
biometán termelés

14,7

0,0

0,0

villamosenergia előállítás napenergia, biomassza segítségével, vízenergia hasznosítás,
biogáztermelés és -felhasználás, geotermális energia hasznosítása, szélenergia
hasznosítása, megújuló energiaforrások kombinálása

nemzeti fejlesztési
miniszter

4.7.0

Geotermikus alapú hő-, illetve
villamosenergia-termelő projektek
előkészítési és projektfejlesztési
tevékenységeinek támogatása

0,6

0,0

0,0

geotermális projektek előkészítése

nemzeti fejlesztési
miniszter

4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva

9,3

0,0

0,0

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési használatimelegvízrendszerek korszerűsítése rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek
korszerűsítése, megújuló energiaforrásokkal történő kombinálása (különösen
napkollektor, biomassza, napelem, hőszivattyú)

nemzeti fejlesztési
miniszter

89,8

napenergia (használati melegvíz, fűtési igény), biomassza (használati melegvíz, fűtési
igény), biogáz-, depóniagáz-előállítás, geotermikus energia használata, hőszivattyús
rendszerek kialakítása, hűtés megújuló energiaforrással, megújuló energiaforrások
kombinálása, megújuló energiaforrások közösségi távfűtő rendszerben történő
hasznosítása, villamos energia előállítása megújuló energiaforrásból (kivéve az
értékesítési célú napelem-beruházások, vállalkozások részére)

nemzeti fejlesztési
miniszter

4.10.0

Megújuló energiaforrás alapú hőés villamos energia termelés

0,0

0,0

belügyminiszter
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4.
Prioritás
45,8
0,0
89,8
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
A prioritás 8,061 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz a 4.10.0 és 4.4.0 konstrukción.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

26542
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A Kormány 1864/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának
megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának
módosításáról szóló 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 7. prioritás: Projekt előkészítés

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás célja az operatív program eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak
finanszírozását szolgálja, másrészt a megfelelő minőségű pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is
(utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, az operatív program módosítást követően lehetséges).

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,573
Túlvállalás:

17,450
1,97

16,108

Összesen
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42,131

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (irányító hatóság döntése)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
2014-2015
Összesen
58,825

13,568

72,393

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

7.0.0

Projekt előkészítés kétfordulós
pályázatokban

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

2011

2012

2013

2,073

0,000

0,000

Megvalósítási projektek előkészítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter,
földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

7.1.0

Derogációs vízi közmű projektek
előkészítése

6,500

0,000

2,538

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés (CBA) készítése,
- Elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek készítése,
- Környezeti hatásvizsgálat, illetve előzetes vizsgálat,
Natura2000 hatásbecslés engedélyeztetése,
- Tenderdokumentáció készítése,
- Kapcsolódó menedzsmentköltség,
- Lakosság tájékoztatása

7.9.0

Stratégiai tervezés

0,000

17,450

11,870

Megalapozó szakmapolitikai és támogatási stratégia
készítése, nagyprojekt előkészítés a környezetvédelem és
az energetika területén.

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter,
földművelésügyi miniszter

7.11.0

Projekt előkészítés a 2014-2020.
tervezési időszakra

0,000

0,000

1,700

A beruházási projektek előkészítése a 2014-2020
programozási időszakra.

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

7.

Prioritás

8,573

17,450

16,108

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet.
Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
A 7.9.0 konstrukció 1,97 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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A Kormány 1865/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akcióterve módosításáról
A Kormány
1. módosítja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2–6. prioritását az 1. melléklet
szerint,
b)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 2. melléklet
szerint,
2. úgy dönt, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és
8. prioritásának módosításáról szóló 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
a)
3. pontjában a „3,572” szövegrész helyébe a „3,753” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázatának 5.2.8. kódszámú, „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” nevű
konstrukcióra vonatkozó sorában a „75%-os” szövegrész helyébe az „50%-os” szöveg
lép,
3. visszavonja
a)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról
szóló 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. melléklet 1. prioritás II. pontjában foglalt táblázatának
az 1.1.3. kódszámú, „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” nevű, az 1.2.1.A kódszámú, „Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” nevű, az 1.2.6. kódszámú, „ „Világsátor” – multifunkcionális közösségi és kulturális
központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása” nevű, az 1.3.2. kódszámú, „Szuperszámítástechnika (HPC)
a felsőoktatásban” nevű, valamint a III. pontjában foglalt táblázatának a „Speciális infrastruktúra fejlesztés és
eszközbeszerzés a felsőoktatásban (1.3.1)” nevű konstrukcióra vonatkozó sorát,
b)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat 1. melléklet 3. prioritás II. pontjában foglalt
táblázatának a 3.1.13. kódszámú, „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének
kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében”
nevű, 5. prioritás II. pontjában foglalt táblázatának az 5.3.10. kódszámú, „A leghátrányosabb helyzetű
csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése” nevű, valamint az 5.4.1. kódszámú, „Szociális szolgáltatások
modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések
megalapozása” nevű konstrukcióra vonatkozó sorát,
c)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának
módosításáról szóló 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatának
a TÁMOP-3.1.2.B kódszámú, „Az Új Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz, és Nemzeti
Közoktatási Portál fejlesztése” nevű konstrukcióra vonatkozó sorát,
d)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
szóló 1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázatának a 2.1.3. kódszámú,
„Munkahelyi képzések támogatása” nevű, a 2.1.6. kódszámú, „Újra tanulok” nevű, a 2.3.6. kódszámú, „Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása” nevű és a 2.4.3.D kódszámú, „Szociális gazdaság fejlesztése” nevű
konstrukcióra vonatkozó sorát,
e)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és 8. prioritásának
módosításáról szóló 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázatának
a 3.3.17. kódszámú, „Iskola a természetben” nevű és 2. mellékletében foglalt táblázatának a 6.1.4. kódszámú,
„Koragyermekkori (0–7 év) program” nevű konstrukcióra vonatkozó sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. Új konstrukciók
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014

3.

4.1.1.F-14

A felsőoktatás területi
társadalmi és gazdasági
szerepének fejlesztése

4.

4.2.2.B-14

Tudományos képzés
műhelyeinek támogatása

2,0

3,0

0,452

5.

4.2.2.D

Interdiszciplináris kutatói
teamek felkészítése a
nemzetközi programokban
való részvételre az
alapkutatás és a célzott
alapkutatás területén

6.

5.2.10.

Kora-gyermekkori program
a megfélemlítés
megelőzésére

2,2

G
Konstrukció célja
A felsőoktatási képzés eredményességének növelése, a
gyakorlatorientáltság növelésével, illetve a gazdasági szereplőkkel,
valamint a szakképzési és felsőoktatási szereplőkkel való együttműködés
megerősítésén keresztül. A vertikális együttműködések kialakítása és
fejlesztése.
A konstrukció célja, hogy az intézmények tehetséggondozó műhelyeinek
összehangolt fejlesztése valósuljon meg: a tehetségek egyéni fejlődési
lehetőséget kapjanak, és az oktatásban kialakuljanak azok a folyamatok,
amelyek a tehetségeket a tudományos pálya felé terelik.
Felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási potenciál és a felsőoktatás
tudományos, fejlesztői eredményeinek növelése a tiszta alapkutatás és a
célzott alapkutatás területén, kiemelten az interdiszciplináris kutatásokban
való részvétel elősegítésével.
A nemzetközi programokban (pl. Horizont 2020) történő sikeres részvétel
elősegítése a hálózatosodás és kapcsolatépítés ösztönzésével, kutatói
teamek felkészítésével intézményenként egy meghatározott kutatásfejlesztési, innovációs és oktatási irányba.
A kísérleti jellegű kezdeményezés célja egy olyan preventív módszertan
kidolgozása és kipróbálása, amelynek célja, hogy mind fiatalabb korban
felkészítse a gyermekeket, szüleiket, továbbá a pedagógusokat, érintett
civil szervezetek munkatársait a zaklatás megelőzésére, kezelésére.

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere
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emberi
erőforrások
minisztere

emberi
erőforrások
minisztere

emberi
erőforrások
minisztere

2. Megemelt keretösszegű konstrukciók
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.

3.

2.1.6.

Újra tanulok

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014

20,1

24,0

1,2

G
Konstrukció célja

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

A program célja, hogy az alacsony iskolai végzettségű felnőttek
(munkanélküliek és foglalkoztatottak egyaránt) továbblépjenek képzettség
tekintetében. A programban a résztvevők egyéni helyzetüknek,
szándékuknak, képzettségüknek, tudásszintjüknek és a munkaerő-piaci belügyminiszter,
igényeknek megfelelően sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerő-piaci nemzetgazdasági
miniszter
keresletnek megfelelő ismereteket.
A konstrukció keretében lehetőség nyílik az önkormányzati kisegítő
feladatok ellátására irányuló képzésekben való részvételre (például
digitalizálási tevékenység).

26545

0,913

2.4.3.D

Szociális gazdaság
fejlesztése

15,0

1,01

3.1.2.B

Az Új Nemzeti
Alaptantervhez illeszkedő
tankönyv, taneszköz, és
Nemzeti Közoktatási Portál
fejlesztése

7.

3.1.13.

A testnevelés új
stratégiájának és fizikai
állapot új mérési
rendszerének kialakítása és
az önkéntes részvétel
ösztönzése a komplex
iskolai
testmozgásprogramok
szervezésében

8.

3.3.17.

Iskola a természetben

5.

6.

4,6

2,2

1,2

0,6

0,6

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, egyrészt a
vállalkozói tudás, vállalkozói készségek megszerzésével, fejlesztésével,
nemzetgazdasági
másrészt a vállalkozás elindításához szükséges tőkejuttatással, a
miniszter
vállalkozások elindítását követően tanácsadás és mentorálás biztosításával.
A konstrukció a szociális gazdaság területén működő vagy induló
vállalkozások, szociális szövetkezetek támogatását célozza. A szektor
nemzetgazdasági
erősítése és növekedése hosszú távon a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatást
miniszter
és így a biztosabb megélhetést teremti meg a munkanélküliek számára.
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
1. A Nemzeti Közoktatási Portál kialakításával az egységes szabályozóknak
megfelelő már elkészült és jövőben elkészülő digitális tananyagok és
taneszközök elérhetőségének javítása.
emberi
2. A Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedően a
erőforrások
közoktatás tartalmi kínálatának megújítása és széles körű bővítése.
minisztere
3. Az új taneszközök használatára felkészített és azt alkalmazni képes
pedagógusok, oktatási szakemberek körének bővítése.
A konstrukció „B” komponense keretében a Nemzeti Közoktatási Portálon
elérhető interaktív gyakorlati feladatok legalább 10 000 darabra történő
emelése.
A kiemelt projekt két komponensben valósul meg:
1. A testnevelés és sport műveltség területén bevezetésre kerülő új
tartalmak megalapozása pedagógusok számára és az intézményi eszközök
korszerűsítése a nemzetközi és európai uniós trendeknek megfelelően. A
gyermekek és tanulók fizikai állapotmérésének megújítása, a fittségi és az
aktivitási szint mérését egyidejűleg lehetővé tevő tesztbattérián nyugvó
bevezetése.
2. Az önkéntesség és az aktív polgárság fizikai aktivitás általi ösztönzése
érdekében a testnevelés és sport műveltségterületen, a diáksport
egyesületekben
(iskolai
sportkörökben)
és
egyéb
területi
sportszervezetekben dolgozó pedagógusok és sportszakemberek (a
továbbiakban e mező alkalmazásában: célcsoport) készségeinek
emberi
fejlesztésére kerül sor.
erőforrások
Ennek keretében feltérképezik és bővítik a formális és informális
minisztere
tudáselemeket, az önkéntes tevékenységek ösztönzését szolgáló, valamint
átadják az önkéntes részvétellel zajló mozgásprogram szervezéssel és
megvalósítással kapcsolatos, egyúttal a sport általi társadalmi befogadást –
felzárkózást – szolgáló kompetenciákat és attitűdöket.
A kiemelt projekt keretében a célcsoport képzése (képzők képzése), az
önkéntességet, a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetű csoportok –
köztük fogyatékossággal élők adaptált – iskolai sportját koordináló portál
(informatikai modul) kialakítása, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3.3.15 konstrukció
eredményeinek mérését-értékelését szolgáló monitoring rendszer
kialakítása valósul meg.
A konstrukció célja a hátrányos helyzetű településeken a tanulók – iskolai
keretek közti – megismertetése a helyi természeti adottságban rejlő
emberi
lehetőségekkel, különös tekintettel a mezőgazdasági ismeretekre.
erőforrások
A konstrukció keretében nemzetközi referenciával bíró program hazai
minisztere
adaptációjára és ahhoz kapcsolódó módszertani fejlesztésre kerülhet sor.

belügyminiszter
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6,94

2.3.6.

26546

Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása

4.

5.3.10.

A leghátrányosabb
helyzetű csoportok
életviteli kompetenciáinak
fejlesztése

10.

5.4.1.

Szociális szolgáltatások
modernizációja

3,3

0,4

1,64

0,1

A konstrukció célja olyan képességet fejlesztő, illetve motiváló képzések,
támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy később
a leghátrányosabb helyzetű csoportok hagyományos képzési vagy
foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be.
A konstrukció célja a szociális szolgáltatások modernizációja, a központi
stratégiai tervezési kapacitások megerősítése és a szociálpolitikai döntések
megalapozása.

emberi
erőforrások
minisztere
emberi
erőforrások
minisztere

3. Csökkentett keretösszegű konstrukció
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.
3.

2.1.3.

Munkahelyi képzések
támogatása

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014
1,3

27,53

G
Konstrukció célja
A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak szakmai képzésén,
foglalkoztathatóságának javítása révén növekedjen a vállalkozások
versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat
munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

5,587

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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9.

nemzetgazdasági
miniszter

4. Tartalmi és technikai módosítások
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.

3.

6.1.4.

Koragyermekkori (0–7 év)
program

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014

2,5

1,5

G
Konstrukció célja
A konstrukció célja azoknak a problémáknak az enyhítése, megszüntetése,
amelyek a jelenlegi intézményrendszer hiányosságaiból, működési
jellegzetességeiből fakadnak, továbbá olyan újszerű, kísérleti jellegű
fejlesztéseket tartalmaz, amelyek javítják a jelenlegi szolgáltatások
minőségét. A projekt középpontjában – mint közvetlen célcsoport – az
egészségügyi alapellátás (védőnői szolgálat, a házi gyermekorvos, a
gyermekeket is ellátó háziorvos), és a gyermekek szülei állnak.
A konstrukció a 0–7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex
támogatását célozza meg. Magába foglalja a gyermekek fejlődését
befolyásoló rizikó- és védőfaktorok felmérését, a gyermekek fejlődésének
nyomon követését, az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrését, ezen
kívül a szülők számára támogatást nyújt a gyermekük fejlődésének
kibontakoztatásához és a felmerülő nevelési problémák megoldásához.
A konstrukció „B” komponense keretében a konvergencia régiók
vonatkozásában az elavult infrastruktúra és az alkalmazott módszertanok
korszerűsítése révén további alapvető cél a gyermek-egészségügyi
alapellátás különböző szegmensei szolgáltatás-minőségének javítása,
beleértve az informatikai fejlesztéseket is.
Egyúttal cél a 0–7 év közötti gyermekek rendszeres és korszerű
szűrővizsgálatban részesítése, a fejlődési rendellenességek korai
felismerése.

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

26547

26548

2. melléklet az 1865/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

1. Új konstrukciók
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.

3.

1.3.1-14

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014

Speciális infrastruktúrafejlesztés és
eszközbeszerzés a
felsőoktatásban

3,0

G
Konstrukció célja
A konstrukció általános célja a – nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló
24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a szerinti kiemelt – felsőoktatási
intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos
infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú
társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és
globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek
képesek nyújtani. A konstrukció célja továbbá a felsőoktatási
tevékenységekhez szükséges eszközállomány fejlesztése.

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

2. Megemelt keretösszegű konstrukciók
1.

A

B

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

1.1.3.

Végponti kapcsolatok
fejlesztése a közoktatásban

2.
3.

4.

1.2.1.A

C
D
E
F
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
2014
1,1

G
Konstrukció célja

H
Konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter
emberi
erőforrások
minisztere

3,1

A konstrukció célja az intézményi informatikai és adathálózati
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban.

emberi
erőforrások
minisztere

2,06

1,5

A program alapvető célja olyan multifunkcionális közösségi központok
fejlesztése, amelyek alkalmassá válnak szakmai-tanácsadó és
módszertani feladatok elvégzésére, a sajátosan kialakított épített
környezetben a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és
szolgáltató funkciók mentén gazdag kulturális kínálatot biztosító
működésre, a helyi társadalom fejlesztésére. A pályázat területi
tanácsadó szerep feltételeinek megteremtésére irányul a 30 ezer főnél
nagyobb városokban.

1,7

0,55

A roma kultúra kincseinek összegyűjtésére és hozzáférhetővé tételére, a
roma kultúrára építő nem formális és informális képzések, valamint a
közösségi tevékenységek, rendezvények, gyermek- és ifjúsági programok
lebonyolítására alkalmas intézmény kialakítása.

emberi
erőforrások
minisztere

1,56

1,7

Az európai irányelvekkel egyező, a hazai felsőoktatási intézményeket
támogató, elosztott számítási, és adattárolási infrastruktúra
továbbfejlesztése

emberi
erőforrások
minisztere

5.

1.2.6.

„Világsátor” multifunkcionális közösségi
és kulturális központ
infrastrukturális
feltételeinek kialakítása

6.

1.3.2.

Szuperszámítástechnika
(HPC) a felsőoktatásban
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Agóra - multifunkcionális
közösségi központok és
területi közművelődési
tanácsadó szolgálat
infrastrukturális
feltételeinek kialakítása

I
Feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

26549
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A Kormány 1866/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
megállapításáról, valamint a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem
Vácon” című) és a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai
kockázati terv készítése” című) projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja
a)
a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú, „Hatékony árvízvédelem Vácon” című projekt támogatási
összegének 2 220 000 000 forintra, és
b)
a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú, „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
készítése” című projekt támogatási összegének 3 962 000 000 forintra
történő növelését a 2. melléklet szerint,
3. hozzájárul a 2. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról szóló 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

26550

1. melléklet az 1866/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség- és ivóvízbázis-védelem, települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés – révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a
felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával európai uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségek teljesítésére is sor kerül.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

118,882

1,333

18,931

139,146

Túlvállalás: 14,567 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
2014 hátralévő
2015
432,805

4,038

Összesen

0,000

436,843

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*
2011

2.1.1

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

52,900

8,039

0,000

0,000

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,000

– árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében alkalmazható,
– közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének a megőrzését és javítását
célzó intézkedések és műszaki beavatkozások,
– árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója,
– az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok
megerősítése,
– hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója,
– meglévő árvízi tározók rekonstrukciója,
– támfalak rekonstrukciója,
– töltéskorona burkolat építése,
– keresztező műtárgyak építése, átépítése,
– árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése,
– üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés

belügyminiszter

_

0,000

– árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése,
– árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával,
– az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok
megerősítése,
– nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával,
– meglévő árvízi tározók rekonstrukciója,
– támfalak rekonstrukciója,
– töltéskorona burkolat építése,
– keresztező műtárgyak építése, átépítése,
– árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése,
– üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

belügyminiszter

_

2013
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2.1.2

Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

2012

A konstrukció célja

Konstrukció neve

2011

2.1.3

Tájgazdálkodást megalapozó vízi
infrastruktúra kiépítése (VTT)

4,803

2012

0,000

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,000

– ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése,
– vízbeeresztő műtárgy építése,
– állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel,
– tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése,
– tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközök
– tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése,
– monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált monitoringhoz,
informatikai rendszer létrehozása

belügyminiszter

_

belügyminiszter

_

2013

2.2.1

Komplex vízvédelmi beruházások

0,000

0,000

0,343

– vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója,
– holtág-, meder-, mellékág-rehabilitáció,
– jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása,
felújítása,
– szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása,
– kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés,
– vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás,
– táj-rehabilitáció,
– szennyvízelvezetés és -tisztítás,
– a projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása,
– a jó állapot eléréséhez és fenntartásához szükséges eszközök beszerzése,
– a projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelőutak kialakítása,
– a vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, infrastruktúra,
– vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak,
– vízvisszatartás, tározók,
– beeresztő, leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója,
– csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak,
– a vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények alternatív energiaellátása,
– monitoring
– kezelőutak

2.2.2

VKI monitoring

0,000

1,333

0,000

– állapotfelmérés,
– állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet) korszerűsítése, felújítása, létesítése,
– vízminőségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések,
– mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése, laborfejlesztés,
– a kialakított rendszerek használatának oktatása

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.2/B

VKI informatika

1,074

0,000

0,000

infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés,
szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés)

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter
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Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

26551

Konstrukció neve

2011

2.2.3/A

Ivóvízbázis-védelem

26552

Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,000

– állapotfelmérés, archív információk begyűjtése,
– szennyező források feltárása fúrásokkal,
– monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával,
– talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések,
– tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal,
– geofizikai felmérés, mederszelvényezés,
– a meglévő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása,
– vízszintészleléshez, vízminőség-vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés,
– modellezés, védőterület meghatározása,
– biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció
összeállítása,
– térinformatikai feldolgozások készítése

belügyminiszter

_

0,000

0,000

– körülkerítés, riasztórendszer, sorompók,
– üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése,
– pangó víz levezetését szolgáló árkok építése, övárok létesítése, burkolása,
– védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése,
– felhagyott kutak eltömedékelése,
– a vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények felszámolása,
– közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású karsztvízmű átalakítása,
– medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása,
– a külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő csapadékvíz-elvezető árkának szigetelése,
– a vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam észlelőhálózatának kialakítása,
– vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda,
– hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

belügyminiszter

_

2012

0,000

2013

2,300

2.2.3/B

2.3.0

2.3.0/B

2.4.0

A települési szilárd hulladéklerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése

22,230

0,000

0,000

a helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

földművelésügyi miniszter

_

A települési szilárd hulladéklerakókat
érintő rekultivációs programok elvégzése

1,871

0,000

0,000

a helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges
beruházási tevékenységek

földművelésügyi miniszter

_

0,000

– környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
– bontás,
– építés jellegű munkák,
– kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése,
– kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok,
– kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

földművelésügyi miniszter

_

0,000

– bontás,
– létesítmények, műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer kiépítése, hulladék
áthalmozása, felszedése,
– tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés,
– kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése,
– monitoring,
– helyreállítás

földművelésügyi miniszter

_

Szennyezett területek kármentesítése

Hulladéklerakók kármentesítése

19,641

6,024

0,000

0,000
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2.4.0/B

Ivóvízbázis-védelem

Konstrukció neve

2011

2.5.0/B

2.5.0/C

2.2.2/C

2.

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai
kockázatkezelési terv készítése

A forgalomképes közcélú állami
tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó
vonalas vízi létesítmény kataszterének
elkészítése

Regionális vízügyi, geoinformatikai és
monitoring központ létrehozása

Prioritás

0,000

0,000

2012

0,000

0,000

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

4,069

– előzetes kockázatbecslés,
– térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése,
– nagyvízi mederkezelési tervek,
– fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntéselőkészítő tanulmányok,
– kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek,
– kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön,
– a kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek,
– a közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

belügyminiszter

_

4,619

– projekt előkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-hasznon elemzés elkészítése,
– szükséges felmérések és vizsgálatok, műszaki tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (szerzői
és felhasználási jogok megszerzése),
– adatszolgáltatás és együttműködés (földmérési alaptérképek beszerzése, partél valós helyzetének
rögzítése, a valós és a nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az eltérések rögzítése),
– helyszíni mérések elvégzése (kereszt-szelvények felvétele, magassági alapadatok rögzítése, utak
esetében az átereszek küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése),
– általános topográfiai alapadatok előállítása, megvásárlása,
– az előállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények előállítása, az esetlegesen vízfolyási akadályt
képező műtárgyak, átereszek kimutatásának elkészítése,
– az információs rendszer (kataszter) megtervezése és elkészítése,
– a projekt keretében elkészült állománynak a kedvezményezett adatbázisába történő exportálásra
alkalmassá tétele,
– a kataszter próbaüzemének biztosítása, a felmerült problémák javítása,
– az elkészült kataszter használatának betanítása az egyes felhasználói szinteknek,
– a projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek,
– projektmenedzsment

belügyminiszter

_

– komplex műholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a műholdak által rögzített és küldött adatok
vételét (kiterjeszthető bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére),
– nagypontosságú felszíni- és domborzatmodell elkészítése légi lézerszkenner (LIDAR) technológia
alkalmazásával a Duna ártéri öblözeteire vonatkozólag,
– vonalas létesítmények, belvízelvezető csatornák felmérése, hossz- és keresztszelvényeinek
meghatározása földi geodéziai módszerekkel,
– vízügyi műszaki adatbázis továbbfejlesztése a műholdvevő központ adatainak és szolgáltatásainak
kiterjesztésével és a felmérésre kerülő adatok felhasználásával, feldolgozásával,
– vízgazdálkodási feladatokra épülő szolgáltatások (ár, belvíz és környezeti károk ellen tett védekezési,
az előzetes felkészülési feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása

belügyminiszter

_

2013

0,000

0,000

9,900

118,882

1,333

18,931
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Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.2/B, 2.2.3/A, 2.2.3/B, 2.3.0, 2.3.0/B, 2.4.0, 2.4.0/B és 2.5.0/B konstrukciókon összesen 14,567 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

26553

A

B

26554

2. melléklet az 1866/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
C

D

E

Projekt támogatási

támogatási

összege

összegének

(bruttó, Ft)

növekedése

Projekt

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve

(bruttó, Ft)

2.

3.

KEOP-2.1.2/2F/0911-2012-0006

KEOP-2.5.0/B-0912-2013-0001

Hatékony
árvízvédelem Vácon

Árvízi kockázati
térképezés és
stratégiai kockázati
terv készítése

Vác Város
Önkormányzat

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

1 498 717 482

2 990 000 000

721 282 518

972 000 000

F
Projekt megnövelt
támogatási
összege
(bruttó, Ft)

2 220 000 000

3 962 000 000

G

H

Támogatási
intenzitás

Projekt rövid bemutatása

(%)

100

A projekt célja, hogy összhangban az árvízkockázatok
értékeléséről és kezeléséről szóló 2007. október 23-i
2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
az árvízvédelem legjobb gyakorlatának megfelelően
a) meghatározza az elöntési veszély mértékét és
azt térképen ábrázolja, a területhasználatokra és
a veszélyeztetett vagyon értékére tekintettel,
b) előzetesen meghatározza az árvízi kockázatok
mértékét, valamint
c) előkészítse az adatokat az országos árvízi
kockázatkezelési tervezési program végrehajtásához.
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100

A projekt célja Vác belterületén az árvízi biztonság
előírt szintre történő növelése és az árvízi
kockázatok csökkentése a jogszabályi előírásoknak
megfelelő árvízvédelmi vonal kiépítésével.
A projekt eredményeként több mint 2 km hosszú új,
az előírásoknak megfelelő árvízvédelmi vonal épül,
közel kétezer fővel nő a nagyobb árvízi biztonságba
kerülő állandó lakosság száma.

26555
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A Kormány 1867/2014. (XII. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz” című)
projekt és a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő
szakasz – területszerzési költségek” című) projekt közötti forrásátcsoportosításról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, „445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz”
című projekt támogatásának legfeljebb bruttó 162 100 000 forinttal történő csökkentését és ezen összegnek
a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú, „445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz – területszerzési
költségek” című projekt támogatása növelésére történő fordítását az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek 1. pont szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

B

26556

1. melléklet az 1867/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz
C

D

E

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

Eredeti támogatás

Támogatás változása

száma

megnevezése

neve

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

KÖZOP-3.5.009-2009-0001

445. sz. főút
Kecskemét
északi elkerülő
szakasz –
területszerzési
költségek

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

19 960 755 808

1 199 415 600

–162 100 000

+162 100 000

G

támogatás

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

19 798 655 808

A projekt tárgyát képező 445. számú főút
Kecskemét várost északról kerüli el a 44. számú főút
és az M5 autópálya között.
A dunaföldvári Beszédes József híd és az Alföld
középső területeinek kapcsolatából adódó
nyugat–északkeleti tranzitforgalom Kecskemét
belső úthálózatát terheli. Az 52. és 441. számú
másodrendű főutak kapcsolata csak az 5. számú
elsőrendű főút Kecskemét nagykörútján vezető
szakaszán keresztül biztosított. A forgalom
biztonságos átvezetését biztosítja az elkerülő út.
A projekt célja a 445. számú főút Kecskemét északi
elkerülő szakaszának kivitelezése.

1 361 515 600

A projekt tárgyát képező 445. számú főút
Kecskemét várost északról kerüli el a 44. számú főút
és az M5 autópálya között.
A dunaföldvári Beszédes József híd és az Alföld
középső területeinek kapcsolatából adódó
nyugat–északkeleti tranzitforgalom Kecskemét
belső úthálózatát terheli. Az 52. és 441. számú
másodrendű főutak kapcsolata csak az 5. számú
elsőrendű főút Kecskemét nagykörútján vezető
szakaszán keresztül biztosított. A forgalom
biztonságos átvezetését biztosítja az elkerülő út.
A projekt célja a 445. számú főút Kecskemét északi
elkerülő szakasza kivitelezésének az előkészítése.
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KÖZOP3.4.0-09-112011-0002

445. sz. főút
Kecskemét
északi elkerülő
szakasz

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

F
Megváltozott
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