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III.

19549

Kormányrendeletek

A Kormány 260/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú
módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6., 12.1.
és 12.7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 5. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában, valamint
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a), b), d), h)–o), q)–s) és
w)–y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló
beruházások számára kijelölt telkek különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységnek tekintendők.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott telkek beépítési feltételeinek meghatározásánál e kormányrendelet
előírásaitól el lehet térni, a beépítés nagysága szükség esetén 100% is lehet.”

2. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Honvédelmi és katonai célú építmény, építményrész, építményegyüttes, ideértve az ezekhez az ingatlanokhoz
közvetlenül tartozó nyomvonal jellegű építményeket is (a továbbiakban együtt: építmény): az az építmény, amely
sajátos honvédelmi vagy katonai rendeltetésére tekintettel – beleértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő
kötelezettséget is –honvédségi szolgálati viszonyon kívüli használata korlátozott, kivéve, ha az kizárólag sport,
üdülési, lakás, kulturális, művelődési, oktatási, igazgatási célra szolgál, vagy abban szociális, illetve egészségügyi
tevékenységet végeznek.”
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3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok által Magyarország függetlenségének biztosítása és törvényes rendjének védelme
érdekében végzett tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból létesített – különösen a titkosszolgálati
tevékenység, valamint a titkos információgyűjtés végzésével, illetve támogatásával közvetlenül kapcsolatba hozható
– építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét, illetve a vagyonkezelői jogot, továbbá a tulajdonosi joggyakorlóval, illetve vagyonkezelővel kötött
megállapodáson alapuló jogot a nemzetbiztonsági szolgálatok gyakorolják, valamint
b) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében és 15/A. §-ában meghatározott, valamint
a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva tartására szolgáló építmények.”
(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(2) A nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi hatósági
jogkör gyakorlása során az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng.R.) mellett
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben, az építésfelügyeleti hatósági jogkör
gyakorlása során a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló
kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények
a) építésügyi hatósági engedélyezése során három napon belül helyszíni szemlét kell tartani és a helyszíni szemlén
résztvevő szakhatóság állásfoglalását elektronikusan helyben, de legkésőbb a helyszíni szemlét követő napon adja
meg,
b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások az Étv. 4. § (3a) bekezdése, valamint 6. § (3) bekezdése szerinti
kormányrendelet alapján lefolytathatók a hatályos településrendezési eszközök eltérő rendelkezése esetén is,
c) jogszerűtlen építési tevékenysége során az Eng. R. 55. §-a alkalmazható.
(4) A (3) bekezdés szerinti, szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló
rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei, vagy a rendeltetésével hozzá
tartozó építmények helyiségei a tervezési program szerint tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást),
b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint
c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és
használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat.”

4. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 129. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az őrizetben lévő
a) férfiakat és nőket,
b) a házastársakat,
c) a kiskorú gyermekkel rendelkező családokat, valamint
d) az idegenrendészeti őrizet és az előzetes letartóztatás hatálya alatt lévő személyeket
külön épületben vagy épületrészben kell elhelyezni.”
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5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 36/D. §
(3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az őrizetben lévő)
„d) őrizet és az előzetes letartóztatás hatálya alatt lévő személyeket”
(külön épületben vagy épületrészben kell elhelyezni.)

6. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem
alatt álló építményekben és építményegyüttesekben vagy azok területén, telkén még a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzetben sem alakítható ki a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogva
tartására szolgáló rendeltetés vagy ilyen rendeltetésű építmény.”

7. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Hatályát veszti az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése.

8. A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló
211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet hatályon
kívül helyezése
8. §		
Hatályát veszti a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015.
(VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet.

9. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre
vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően.”
2. §		
Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az 1. melléklet szerinti energetikai minőségtanúsítványon feltüntetett követelményértéket és az energetikai
minőség szerinti besoroláshoz (a továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértéket a Rend. 4. §-a szerint,
a Rend. 6. melléklet III. része alapján kell meghatározni. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben
adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeletetési egységre, ha az épület egésze megfelel a Rend.
6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is.”
3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítást
a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai
számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett
műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell
végezni;
b) a teljes egész épületre, a 2. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint el lehet végezni a tanúsítást megelőző
3 év energiafogyasztás-mérése, számlái alapján a következő feltételek teljesülése mellett:
ba) lakóépület esetén, ha legalább 6 lakással rendelkezik az épület, lakóépülettől eltérő rendeltetésű épület esetén,
ha legalább 500 m2-es hasznos alapterületű,
bb) ha az épület összesített energetikai jellemzője legalább 130 kWh/m2a,
bc) ha a tanúsítást megelőző 3 év energiafogyasztásában a legkisebb és a legnagyobb fogyasztású év
fogyasztásában 30%-nál nagyobb eltérés nem volt,
bd) ha az épületben a belső légállapot szabályozására és a használati meleg víz előállítására csak olyan energiát
használtak fel, amit az elmúlt 3 évben hiteles mérőegységgel mértek, és
be) ha a tanúsítást megelőző 3 évben az épületet rendeltetésszerűen használták és rendeltetésváltás nem volt.”
(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a tanúsítás önkéntesen, a 2. melléklet 2. pontja szerinti
tartalommal a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel elvégezhető.
(2a) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, a tanúsítást a 2. melléklet 2. pontja szerinti
tartalommal a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel el kell végezni.”

4. §		
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani és a 2. melléklet szerinti alátámasztó munkarésszel kell
elkészíteni és nyilvántartásba venni. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.”
5. §		
Az R. 12. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 2016. március 1-jéig az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője az OÉNY-ben
2016. január 1-je előtt kiállított tanúsítványoknak számítógépes algoritmusok segítségével a 2016. január 1-jén
hatályba lépő követelményszintnek megfelelő új energetikai minőség szerinti besorolást (a továbbiakban:
új besorolást) ad
a) lakó- és oktatási rendeltetésűként nyilvántartott épületek esetében a 4. § (7) bekezdésének megfelelően,
b) iroda rendeltetésűként nyilvántartott épületek esetében a 4. § (7) bekezdésének megfelelően a hűtéssel ellátott
területeket figyelmen kívül hagyva,
c) egyéb rendeltetésű épületek esetén a „BB” besorolás maximumát 100 kWh/m2a referencia értékre számítva,

19553

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

a 2016. január 1-jén hatályba lépett 3. melléklet és a 8. § (2) bekezdésének megfelelően. Az új besorolás
meghatározása során az új besorolást végző nem vizsgálja a Rend. 6. melléklet II. és IV. részében foglaltaknak
való megfelelést, ami a „BB” besorolás alapfeltétele. A számítógépes algoritmus új besorolása „CC” besorolást ad
eredményül a Rend. 6. melléklet III. részének megfelelő esetekben. Az új besorolásról az OÉNY összefoglaló pótlapot
állít ki, ami a 2016. január 1-je előtt készült összefoglaló lappal és alátámasztó munkarésszel együtt érvényes a 8. §
(1) bekezdése figyelembevételével meghatározott időpontig.
(4) 2016. március 1-je után az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa vagy a korábbi tanúsítvány
megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti a (3) bekezdés szerinti új besorolást tartalmazó
összefoglaló pótlapot az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(5) A 3. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint kifüggesztett tanúsítvány összefoglaló lapot 2016. július 1-jéig
ki kell cserélni a (3) bekezdés szerinti új besorolással ellátott összefoglaló pótlapra.
(6) A 2016. január 1. előtt a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet szerint kötött támogatási szerződések
teljesítésének igazolásához a szerződéskötés időpontjában hatályban lévő szabályok szerint elkészített tanúsítványt
is be lehet nyújtani.”
6. §		
Az R.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
7. §		
Az R. 3. § (1) bekezdésében a „szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe a „szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet”
szöveg lép.
8. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 11. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai minőségtanúsítvány minta
A

1.

Energetikai minőségtanúsítvány

2.

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):

3.

Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:

4.

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:

5.

A vizsgált épületet ábrázoló fotó:

6.

Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesítet energetikai jellemzője (kWh/m2a):

7.

Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év (1):

8.

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a követelményérték százalékában (1)(2):

9.

Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya (1)(2)(3):

10.

2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás:

11.

(1)
(2)
(3)

12.

Javaslat:

13.

Egyéb megjegyzés:

14.

Az épület védettsége (műemlék, helyi védett):

15.

A tanúsítvány kiállításnak oka:

16.

Kapcsolódó tanúsítvány száma:

17.

A tanúsítvány kiállításának kelte:

18.

A tanúsító aláírása:

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklete alapján
csak egész épületnél és csak számítással végzett tanúsítvány esetén töltendő ki
csak „BB” vagy annál jobb besorolású épület esetén kötelező megadni”
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2. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai tanúsítvány alátámasztó munkarésze
1. Az alátámasztó munkarésznek minden esetben tartalmaznia kell a következő adatokat:
1.1. Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye), e-mail címe.
1.2. Az épület vagy épületben lévő önálló rendeltetési egység egyértelmű beazonításához szükséges címe,
helyrajzi száma.
1.3. A tanúsító neve, címe, jogosultsági száma.
1.4. A tanúsítvány kiállításának időpontja.
1.5. A 4. pont szerint végzet tanúsítás esetén a tanúsítás tárgyáról egy fotó, a 2. pont szerint végzett tanúsítás
esetén legalább 1200x1600 pixel felbontású éles, értelmezhető, nappali fényben, a tanúsítás tárgyáról készült
fotók:
1.5.1.
egész épület tanúsítása esetében minden homlokzatról egy fotó;
1.5.2.
több lakásos épületben lévő különálló lakás önálló rendeltetési egység tanúsítása esetében azt
kívülről ábrázoló fotó, kivéve tetőtér beépítését;
1.5.3.
jellemző hőleadót és annak szabályozását ábrázoló fotó;
1.5.4.
jellemző ablak fotója;
1.5.5.
egész épület tanúsítása esetén távfűtéssel ellátott épületek kivételével a hőteremelő és hőtároló
vagy más ilyen funkciót ellátó berendezés valóságban beépített helyzetet ábrázoló fotó;
1.5.6.
megújuló energiájú gépészet (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) alkalmazása esetén azok
fotója;
1.5.7.
belsőoldali hőszigetelés alkalmazása esetén egy ablak belső ablakkávájának és könyöklőjének,
valamint a belső falfödém csatlakozásának fotója.
1.6. Az épület építési ideje, és ha volt jelentős felújítás, annak dátuma.
1.7. A tanúsítás oka.
1.8. Új épületek esetén egy alaprajz és egy metszet, valamint az építési engedély száma.
1.9. A kapcsolódó tanúsítvány 9/A. § (1) bekezdése szerinti egyedi tanúsítványazonosító kód száma, a hivatkozás
okának megjelölésével, amennyiben a tanúsítás:
1.9.1.
önálló rendeltetési egységről készülő tanúsítás esetén az azt magába foglaló épületről készül, ami
„BB” vagy annál jobb energetikai minőség szerinti besorolás esetén kötelező;
1.9.2.
a 4. § (4) bekezdésének megfelelően készül;
1.9.3.
a korábbi tanúsítvány felülvizsgálata során készült;
1.9.4.
egyéb okból készül.
1.10. Annak megjelölése, hogy a tanúsítás tárgya egész épület vagy az épület részét képező önálló rendeltetési
egység.
1.11. A tanúsított épület rendeltetése.
1.12. Arra vonatkozó információ, hogy az épület egésze műemléki vagy helyi védelem alatt áll-e.
1.12.1. Műemléki védettség esetében minden épületelem, ami az épületnek a régészeti örökség és
a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott értékleltárában szerepel.
1.13. Az épület fűtött szintjeinek száma.
1.14. A tanúsítvány kiállításában közreműködők neve, címe, jogosultsági száma.
2. Számítással végzett tanúsításnál az alátámasztó munkarésznek a Rend.-ben leírtakkal összhangban tartalmaznia
kell a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység megvalósult tényállapotának megfelelően következő
alapadatokat:
2.1. Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtött hasznos alapterülete (AN).
2.2. Az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtött légtérfogata (V).
2.3. Az épület vagy önálló rendeltetési egység lehűlő felületeinek mennyisége (A).
2.4. Valamennyi fűtött helyiséget határoló felület esetén:
2.4.1.
a szerkezettípus felülete (átlátszó szerkezetűeknél tájolásonként);
2.4.2.
a hőátbocsátási tényező vonatkozó követelményértéke;
2.4.3.
a szerkezet hőátbocsátási tényezőjének számított vagy mért értéke;
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2.4.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

a csatlakozó hőhidak hossza, továbbá egyszerűsített számítás esetén az alkalmazott
hőhíd-korrekció, részletes számítás esetén a csatlakozó szerkezetek vonal menti hőátbocsátási
tényezője;
2.4.5.
fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek esetén a fűtetlen tér hatását kifejező korrekciós tényező
vagy más, a fűtetlen tér hőmérsékletét jellemző érték;
2.4.6.
talajjal érintkező szerkezetek esetén a Rend. szerint számításhoz előírt tényezők.
A fix (nem nyílászáró) szerkezetek esetén a 2.4. pontban foglaltakon felül a rétegrendet jellemző adatok:
2.5.1.
a homogén rétegek vastagsága (inhomogén rétegrendek esetén a különböző helyeken mért
rétegvastagság);
2.5.2.
a rétegek méretezési (szükség esetén lerontott) hővezetési tényezője, légrétegnél a réteg
hőellenállása;
2.5.3.
a rétegrendben megjelenő általános pontszerű és vonal menti hőhidak mennyisége, mértéke vagy
az inhomogenitást más módon jellemző paraméterei;
2.5.4.
külső és belső oldali hőátadási tényezők;
2.5.5.
egyéb, a rétegrend hőátbocsátási tényezőjét befolyásoló pataméter (pl. változó rétegvastagság).
Nyílászáró és bevilágító felülettel rendelkező szerkezetek esetén a 2.4. pontban foglaltakon felül legalább
a jellemző típusoknál:
2.6.1.
a szerkezet bevilágító felületének és teljes felületének aránya vagy a bevilágító felület mérete;
2.6.2.
a bevilágító felület g-értéke árnyékoló nélkül és amennyiben van árnyékoló, úgy azzal együtt is;
2.6.3.
a szerkezet hőátbocsátási tényezője, vagy komponenseinek felületi és vonalmenti hőátbocsátási
tényezője és azok geometriai méretei;
2.6.4.
részletes módszer esetén a benapozottság mértéke;
2.6.5.
a sugárzási nyereség mértéke (pl. napenergia-intenzitás, nyári és téli sugárzási hőnyereség).
Különböző rendeltetésenkénti csoportosításban (rendeltetési egységenként, zónánként, helyiségenként vagy
helyiségcsoportonként):
2.7.1.
a különböző időintervallumokban (pl. nyári, téli) számított parancsolt hőmérséklet értéke;
2.7.2.
a különböző időintervallumokban (pl. nyári, téli) számított légcsere mértéke;
2.7.3.
a hőtároló tömeget jellemző paramétere, a napenergia hasznosulási tényezője;
2.7.4.
a belső hőnyereség mértéke;
2.7.5.
a nettó használati meleg víz igény;
2.7.6.
a szakaszos fűtés korrekciós szorzója;
2.7.7.
az adott csoport hasznos alapterülete és térfogata;
2.7.8.
a fajlagos hőveszteség-tényező számított értéke;
2.7.9.
az egyensúlyi hőmérséklet-különbség (nyári és téli);
2.7.10. részletes módszer esetén a fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hossza.
Gépészeti rendszerenként (fűtés, hűtés, HMV, légtechnika, beépített világítás):
2.8.1.
a rendszerrel ellátott alapterület;
2.8.2.
a figyelembe vett primer energia átalakítás tényező;
2.8.3.
hasznosítási tényezők vagy hatásfokadatok;
2.8.4.
a Rend. alapján meghatározott egyéb paraméterek szövegesen és a hozzá tartozó, számításba
vett számszerű tényezővel (pl. elosztó vezeték helye, hőfoklépcső, elosztási veszteség, lefedettségi
arány);
2.8.5.
a nettó éves hőigény a Rend. szerint az egyes tagok és tényezők tételes számszerű bontásával;
2.8.6.
az éves primer energiaigény a Rend. szerint az egyes tagok és tényezők tételes számszerű
bontásával.
Szellőztetési rendszerek esetén a 2.8. pontban foglaltakon felül:
2.9.1.
a ventillátorok éves elektromos energiaigénye a Rend. szerinti, az egyes tagok és tényezők tételes
számszerű bontásával;
2.9.2.
az egyes komponensek nyomásesése a meghatározott követelményértékkel összehasonlítva.
Hűtési rendszereknél a 2.8. pontban foglaltakon felül a hűtési napok száma.
A megújuló energiát hasznosító gépészeti rendszerek (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) lefedési
arányát igazoló számítás.
Egyéb rendeltetésű épület esetén a referenciaépület adatai.
Az összesített energetikai jellemző számított értéke.
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3.

4.

5.

6.
7.
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2.14. Az összesített energetikai jellemző követelményértéke a Rend. 6. melléklete szerint.
2.15. „BB” vagy annál jobb besorolású épület esetén a megújuló részarány meghatározása.
2.16. A használatbavételi engedély kiadásához vagy a használatbavétel tudomásulvételéhez készülő tanúsítvány
esetén az épületre, épületszerkezetekre, gépészeti rendszerekre és azok elemeire az építési tevékenységre
vonatkozóan meghatározott módon a Rend. 6. §-a szerinti követelmények és az azoknak való megfelelés
igazolása.
Egész épület számítással végzett tanúsítása esetén a 2. pontban meghatározottakon felül az alátámasztó
munkarésznek tartalmaznia kell továbbá a következőket:
3.1. Az egész épület méretezett fajlagos hőveszteségtényezője.
3.2. Az egész épületre vonatkozó fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke a Rend. 6. melléklete szerint.
3.3. A Rend. 6. melléklete szerint számított megújuló részarány a megújuló energiát biztosító rendszerenkénti
bontásban és összegezve is.
Egész épület energiaszámlák alapján történő tanúsítása esetén meg kell adni a következőket:
4.1. A hitelesen mért energiafogyasztás energiahordozónként, éves bontásban, a mérés évét megadva:
4.1.1.
amennyiben külön mérésre kerül a használati melegvíz- és fűtésfogyasztás, azt külön meg kell adni;
4.1.2.
lakóépületek esetén, amennyiben a belső légállapot szabályozására, vagy huzamos tartózkodású
terek szellőztetésre elektromos áramot is felhasználnak, annak mérési eredményét is meg kell adni;
4.1.3.
lakóépülettől eltérő rendeltetésű épületnél az elektromos áramfogyasztás.
4.2. Az épületben lévő hőmérséklet értéke, az épületüzemeltető hiteles nyilatkozata alapján.
4.3. A fűtésre felhasznált energia mennyisége, korrigálva a Rend.-ben előírt parancsolt fűtési hőmérsékletre és
fűtési hőfokhídra átszámolva.
4.4. Az épület fűtött hasznos alapterülete (AN).
4.5. A fogyasztási értékek MSZ EN 15603 szerint korrigálandók az épületben lévő irodai, háztartási berendezések
fogyasztásával. Amennyiben a besoroláshoz figyelembe vett energiafogyasztás csökkentésre került
az épületben lévő más technológiai, berendezések (pl. főző tűzhely) fogyasztásával, azok tételes kimutatását
és energiafogyasztását meg kell adni.
Javasolt korszerűsítési megoldás, megoldások [a helyszíni szemle alapján a tanúsító megállapítja, hogy az adott
épület(rész) primer energiafogyasztásának csökkentésére milyen ésszerű lehetőség kínálkozik; a mérlegelendő
lehetőségek körébe tartozik pl. az utólagos hőszigetelés, a nyílászárók tömítése vagy cseréje, társított szerkezetek
alkalmazása, a hőtermelő készülék vagy az ahhoz tartozó egyes elemek (égő, szabályozók) cseréje, elosztó hálózatok
és szerelvények hőszigetelése, hőleadók, ventillátorok, szivattyúk, fényforrások cseréje, energiahordozók cseréje;
homlokzati-, tetőszerkezeten kialakított vagy a benapozottságot módosító növényzet alkalmazása; a javasolt
felújítás nem vezethet állagkárosodási és egészségkárosodási kockázathoz és az épület, valamint az épületgépészeti
rendszerek várható élettartamának figyelembevételével kell ésszerűnek lennie; továbbá műemlék esetében
a javaslatnak a műemléki érték fizikai valójában történő megőrzését kell szolgálnia, valamint előnyben kell
részesíteni az ezt elősegítő, az érték anyagi megőrzését biztosító építészeti-műszaki megoldásokat, illetve
a műemléki érték megjelenését és érvényesülését nem sértő megoldásokat kell alkalmazni]:
5.1. A javasolt megoldás rövid műszaki leírása.
5.2. A javasolt megoldás becsült hatása a bruttó energiafogyasztásra.
5.3. A javasolt megoldás becsült hatása az épület besorolására.
5.4. Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására.
További, önkéntesen csatolható munkarészek: tervrajz, infra-felvétel, mérési jegyzőkönyv, iratmásolatok,
költség-haszon elemzés, a 2. pont szerinti részletezettségében energetikai méretezés a tervezett felújításról.
Műemléki védettségű építmény esetében az alátámasztó munkarésznek tartalmaznia kell a régészeti örökség és
a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti
értékleltárt. A javasolt korszerűsítési megoldás nem változtathatja meg a műemlék egészét vagy az értékleltárban
szereplő épületelemeket.”
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3. melléklet a 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Épületenergetikai minőség szerinti besorolás (az energetikai minőségi osztályok)
1. Az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai
mutatójának és a 4. § (7) bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként
szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett
arányával kell jellemezni.
2. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési
egységre, ha az épület egésze megfelel a Rend. 6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is.
3. „AA” vagy annál jobb besorolás csak a Rend. szerinti részletes módszerrel vagy dinamikus szimulációval
alátámasztott módon adható. A dinamikus szimulációs esetén is a Rend.-ben meghatározott mértezési
alapadatokkal egyenértékű adatokkal kell végezni a méretezést.
4. „AA” vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható
4.1. ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
4.2. ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
4.3. ahol az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön
legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.
5. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap
arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és
minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbi:
A

B

C

Az 1. pont szerinti

Minőségi osztályának szöveges jellemzése

1.

Besorolás

2.

AA++

<40

3.

AA+

40–60

Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

4.

AA

61–80

Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

5.

BB

81–100

Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

6.

CC

101–130

Korszerű

7.

DD

131–160

Korszerűt megközelítő

8.

EE

161–200

Átlagosnál jobb

százalékos viszony

Minimális energiaigényű

9.

FF

201–250

Átlagos

10.

GG

251–310

Átlagost megközelítő

11.

HH

311–400

Gyenge

12.

II

401–500

Rossz

13.

JJ

>500

Kiemelkedően rossz
”
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A Kormány 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 25. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (4) bekezdése a következő i) ponttal
egészül ki:
[A határozat rendelkező része a Ket. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül, az engedély tárgyától függően tartalmazza:]
„i) a 2015. december 31-ét követően benyújtott, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó
kérelem esetén azt a feltételt, hogy
ia) a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében 2018. december 31-ig,
ib) egyéb épület esetében 2020. december 31-ig
az épületnek rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban kell lennie, valamint az építésügyi
hatóság használatbavételi engedélyével vagy tudomásul vételével kell rendelkeznie.”
(2) Az R. 19. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)
„i) a (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épületek esetén figyelmeztetést arra, hogy az ott meghatározott
határnapot követően az épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet
szerinti közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani.”

2. §		
Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos.
A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor
az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi engedély
megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatályát
az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az 52. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén hosszabbítja
meg.”
3. §		
Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Az elvi építési keretengedély a jogerőssé válásának napjától számított egy évig hatályos. Az építtető az elvi
építési keretengedély hatályossága alatt kezdeményezheti az építési engedélyezési szakasz lefolytatását. Az elvi
építési keretengedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság az 52. §-ban meghatározott feltételek
teljesülése esetén hosszabbítja meg.”
4. §		
Az R. 35. § (11) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmazza a tájékoztatást arról, hogy)
„c) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épületet a határnapot követően az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű
épületként kell kialakítani.”
5. §

(1) Az R. 39. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő d) ponttal egészül
ki:
(A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell)
„c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint
d) meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének
100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.”
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(2) Az R. 39. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben
ki kell állíttatnia.”
6. §

(1) Az R. 40. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és
biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„a) az eltérés nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött és a megvalósulási dokumentációban szerepel,”
(2) Az R. 40. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és
biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)
„d) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapot követően energetikai
tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként épült meg.”
(3) Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az építmény
használatát csak akkor tilthatja meg, ha
a) az észlelt hibák, hiányosságok, valamint a kikötések és feltételek teljesítésének hiánya az építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza,
b) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapon túl a közel nulla vagy
annál kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti,
c) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való
megfelelést, vagy
d) az építtető a 39. § (8a) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget.”

7. §

(1) Az R. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, a (6) bekezdésben foglalt
feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg
a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint
b) megkezdett építési tevékenység esetén.”
(2) Az R. 52. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt)
„b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó,
az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha
ba) az engedélyezett építési tevékenység – a bontás kivételével – legalább tartószerkezet kész, vagy azt meghaladó
állapotban van, és
bb) az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és
bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció
legfeljebb tíz éven belül készült, és
bd) a 2016. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű
épület esetén a meghosszabbított hatály határnapja nem haladja meg a 19. § (4) bekezdés i) pontjában
meghatározott határnapot, vagy
be) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.”
(3) Az R. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az építési tevékenységet
az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre a használatbavételi
engedély még nem adható meg vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul, de
a) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – függetlenül attól, hogy
az engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások megváltoztak-e –,
kivéve a 2016. január 1-jét megelőzően engedélyezett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
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szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű új épület építési
engedélyét, ha hatályának meghosszabbítása meghaladná a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott
határnapot,
b) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megadásakor hatályos
szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem érinti.”
8. §

(1) Az R. 54. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt
az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.”
(2) Az R. 54. § (3a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy]
„f ) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően energetikai
tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként épült meg.”
(3) Az R. 54. § (6) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét
megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)
„d) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően nem közel nulla
vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy
e) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való
megfelelést.”

9. §		
Az R.
a)
54. § (9) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–d) pontjában” szöveg,
b)
8. melléklet I. fejezet 4. pont 4.5. alpontjában az „Épületenergetikai” szövegrész helyébe az „Az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében
legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában
meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az R.
a)
39. § (8) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
b)
40. § (7) bekezdés d) pont db) alpontja,
c)
54. § (6) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész.
11. §		
Nem lép hatályba az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési
követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §
(2)–(3) bekezdése és 4. §-a.
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–10. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

13. §		
Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet
II. pont 4. alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: támogatás) annak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján működtetési kötelezettséggel rendelkező
önkormányzatnak jár, amely a működtetést maga végzi, vagy ahhoz az Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján hozzájárulást
fizet.
2. §

(1) A támogatás a 2015/2016. tanévben az önkormányzat működtetési kötelezettségébe tartozó intézmények, feladatellátási helyek tanulólétszáma alapján, az önkormányzat Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont c) alpontja
szerinti adóerő-képességének figyelembevételével jár. A tanulólétszám meghatározása a 2014/2015. tanév
köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adata alapján történik.
(2) Az egy tanulóra jutó éves támogatás összege:
a)
12 500 forint, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 12 000 forintot,
b)
6500 forint, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 12 001–24 000 forint közé esik,
c)
2200 forint, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége 24 001–32 000 forint közé esik, vagy
d)
1000 forint, ha az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32 000 forintot.
(3) A támogatás összege nem haladhatja meg – az egész évben hozzájárulás megfizetésére kötelezett önkormányzatok
esetén – a 2015. évben fizetendő hozzájárulás összegét.
(4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegét, valamint
az azt megalapozó tanulólétszámot 2015. szeptember 30. napjáig az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
elérhetővé teszi.

3. §		
A támogatás folyósítása a 2015. év október havi nettó finanszírozás keretében történik.
4. §

(1) A támogatás felhasználása szempontjából az intézmények, feladat-ellátási helyek működtetése kapcsán
az önkormányzat vagy a köznevelési intézmények működtetését végző szerve által 2015. január 1-je és 2015.
december 31-e között pénzforgalmilag teljesített kiadások – ideértve a megfizetett hozzájárulást – vehetők
figyelembe. A működtetést vállaló önkormányzat a felhasznált számlák eredeti példányára köteles rávezetni
a „Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 2015. évi támogatás terhére elszámolva” záradékot.
(2) A támogatással az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

5. §		
Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi
szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló
78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a 2007–2013. évi
programozási időszak egyes intézkedéseire, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott egyes
intézkedésekre terjed ki.”
2. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át:
a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés;
b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép
üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére
vonatkozó követelmények ellenőrzése;
c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását,
ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést:
ca) mezőgazdasági területek erdősítése,
cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,
cc) erdő-környezetvédelem,
cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,
ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,
cf ) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;
d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve
a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez
kapcsolódó helyszíni ellenőrzést:
da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,
db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,
dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,
dd) fiatal erdők állománynevelése.”
3. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.
4. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és
szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
táblázat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B:3 mezőjében az „10024003-00299585-00000000” szövegrész helyébe az „10024003-00335649-00000000”
szöveg,
B:5 mezőjében az „10027006-00299561-00000000” szövegrész helyébe az „10027006-00335656-00000000”
szöveg,
B:7 mezőjében az „10028007-00299664-00000000” szövegrész helyébe az „10028007-00335663-00000000”
szöveg,
B:8 mezőjében az „10029008-00299640-00000000” szövegrész helyébe az „10029008-00335670-00000000”
szöveg,
B:10 mezőjében az „10034002-00299626-00000000” szövegrész helyébe az „10034002-00335687-00000000”
szöveg,
B:12 mezőjében az „10045002-00299602-00000000” szövegrész helyébe az „10045002-00335694-00000000”
szöveg,
B:15 mezőjében az „10023002-00333489-00000000” szövegrész helyébe az „10023002-00335728-00000000”
szöveg,
B:19 mezőjében az „10047004-00299523-00000000” szövegrész helyébe az „10047004-00335711-00000000”
szöveg

lép.

A Kormány 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű
létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), valamint d)–f ) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az MVM Hungarowind Szélerőmű
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése
érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Pécs 23430 helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló beruházásával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint
használja fel.
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(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha a Ket. szerinti ügyintézési határidőhöz képest
jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő tizenöt nap. A hatóság vezetője indokolt
esetben az ügyintézési határidőt egy alkalommal, legfeljebb nyolc nappal meghosszabbíthatja.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha a Ket. szerinti szakhatósági eljárásokra
vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – a szakhatósági
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap, amelyet a szakhatóság vezetője indokolt esetben egy
alkalommal legfeljebb öt nappal meghosszabbíthat.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron
kívül, de legfeljebb tíz napon belül el kell bírálni.
(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési, valamint előzetes vizsgálati eljárások,
vízügyi és vízvédelmi engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építésügyi, valamint villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági és mérésügyi hatósági eljárások,
talajvédelmi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
az 1–14. pontban nem szereplő, az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és
használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges további hatósági eljárások,
az 1–15. pontban felsorolt eljárások során kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.
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A Kormány 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28049
és 28051 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítandó, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és
logisztikai központjának kialakítását célzó beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában,
a 6. § és a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és
6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest IX. kerület 38017/32
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Lechner Ödön fasor 12. szám alatt található
ingatlanon, illetve telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően ezen ingatlanból kialakításra kerülő
ingatlanon, valamint ezen ingatlanok közvetlen környezetében található 38017/5, 38017/7, 38017/20, 38017/33,
38017/34, 38017/38, 38017/47, 38017/48 és 38017/49 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon az új budapesti
konferencia-központ és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási
hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez
szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
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(2)

(3)
(4)

(5)

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben
az eljáró hatóságnak, illetve az érintett szakhatóságnak egy alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal, azzal,
hogy az egyeztetésre és az állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap áll rendelkezésre.
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a hatóság vezetője indokolt esetben
az ügyintézési határidőt legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb nyolc nappal hosszabbíthatja meg.
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóság eljárására vonatkozó
ügyintézési határidőt a szakhatóság vezetője indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb hat nappal
hosszabbíthatja meg.
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás,
próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.
5. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
6. §

(1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint
a)
elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi
elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 15 férőhely után,
b)
kialakítandó kerékpártárolók számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy kerékpár elhelyezését
kell biztosítani minden megkezdett 100 férőhely után,
c)
létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy autóbusz
várakozóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 500 férőhely után.
(2) A Beruházással érintett épület maximális férőhelyszámát a tervezési program határozza meg.

7. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti területek vonatkozásában a helyi építési szabályzat módosítása esetén az alátámasztó
munkarészeknek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti
felülvizsgálatát csak a Budapest 38017/32 helyrajzi számú ingatlanra kell elvégezni, amennyiben a helyi építési
szabályzat jóváhagyása óta a településszerkezetet érintő jelentős változás nem következett be.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánított
közigazgatási hatósági eljárások
1.
2.
3.
4.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 268/2015. (IX. 14.) Korm. rendelete
a GDF International S.A.S.-nek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságban
fennálló részesedése Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a
alapján a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 6724 Szeged,
Pulcz utca 44., cégjegyzékszám: 06-10-000336) fennálló minősített többségi részesedésnek a Fővárosi Gázművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a GDF International S.A.S.-től történő megszerzését – tekintettel
a földgáz-közszolgáltatási tevékenységet is végző, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon
működő és az ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből
nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19570

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a következő
abe) alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában
a) átadási-átvételi pont:
ab) az elosztóvezetékhez]
„abe) csatlakozó szállítóvezeték belépési pontja,”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés gy) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„gy) elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén
a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő annak az elosztási átszállítást végző
földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül, azaz
az átszállításra használt elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó a betáplált földgázból nem vételez,”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„zs) utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, a 10. § (6) bekezdésében, illetve
a 24. § (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott hónapban –12,0 °C-nál hidegebb
középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban –12,0 °C, vagy annál
melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel
csökkentett – többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve
elosztási kapacitásdíjakkal.”

2. §

(1) Az R. 6/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendszerhasználó a 13. § és a 30. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díjat köteles megfizetni az általa
ellátott azon felhasználási helyre, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában és ab) alpontjának
aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:]
„a) a felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen
van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül
aa) a téli fogyasztási időszakban nem történik gázvételezés, vagy
ab) az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és
a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit – egyéb
megállapodás hiányában – a felhasználó viseli;”
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(2) Az R. 6/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés szerinti igazolásokban szereplő átadási-átvételi pontokra vonatkozó, díjfizetési feltételeket
tartalmazó, rendszerhasználó és rendszerüzemeltető közti szerződésben rendelkezni kell a korlátozás, illetve
a megszakíthatóság lehetőségéről azokra az esetekre, amikor a nem téli időszakra vonatkozó kapacitás
igénybevételére október, november és december hónapokban –5,0 oC-nál hidegebb középhőmérsékletű
gáznapokon kerül sor és az igénybevétel az ellátásbiztonságot veszélyeztetné vagy az adott átadási-átvételi ponton
szűkületet okozna.”
3. §		
Az R. a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § A rendszerüzemeltetők által az átadási-átvételi pontokra meghirdetett kapacitástermékeket
a rendszerhasználó lekötheti – figyelemmel a 13/A. és a 30. §-okra – mind a téli fogyasztási időszakban, mind
a nem téli fogyasztási időszakban a már meglévő lekötésektől függetlenül, amennyiben a kapacitástermék az adott
átadási-átvételi ponton az adott gáznapot is tartalmazó szerződési időszakra vonatkozik.”
4. §		
Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét]
„a) az általuk a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aao) alpontja, továbbá a 2. § (1) bekezdés
a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai
kapacitások, valamint”
5. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai
kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat, valamint utólagos
kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon
belül a –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb
többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az adott
hónapon belül a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb –
az adott hónapban –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés
alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja. A betáplálási
pontok esetében az 5. mellékletben foglalt OMSz mérési pontok szerinti középhőmérsékletek számtani átlagát,
a kiadási pontok esetében a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért gáznapi középhőmérsékletet kell
figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az utólagos
kapacitásdíjat csak a megelőző hónapban (hónapokban), a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon
jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető
számára. A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a földgáz égéshőben lekötött,
szerződésben rögzített órai kapacitás és a túllépéssel érintett órában átvett energiamennyiség teljes különbözete.
A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) alpontja
és ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek
a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott órai (kWh/h) mennyiségek
alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált
mennyiségeket is feltüntetni a pótdíj számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját
az ÜKSZ tartalmazza.”
(2) Az R. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét]
„a) a gázév során először, adott hónapban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul
igénybe vett legnagyobb – adott hónapban –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon
a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és”
(3) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0975 Ft/kWh nominálás eltérési
pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek
szerint.”
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(4) Az R. 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének betáplálási
illetve kiadási ponton kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapra vonatkozóan az adott
hálózati ponthoz az ÜKSZ-ben foglaltak szerint meghatározott napi átlagos égéshőt kell figyelembe venni.”
6. §		
Az R. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„2. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási
kapacitás-lekötés esetén
13. § A szerződési időszakra lekötött éves kapacitás esetén a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat
kell megfizetni.
13/A. § (1) A Hivatal által kiadott, 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó jogosult
– legfeljebb az abban szereplő kapacitás mértékéig az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend szerint – a nem téli fogyasztási
időszakban kapacitást lekötni. A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a 6/B. §
(1) bekezdése szerinti átadási-átvételi pontokon a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett
– a 2. melléklet II. pontja szerinti – szállítási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások
és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves kapacitások pozitív különbözetére a 2. melléklet II. pontja szerinti éves
szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni.
(2) A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon
a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának október, november és december havi – ÜKSZ szerinti –
igénybevétele után a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részét – a 13/A. § (1) bekezdés
szerinti összegen felül – azokra a napokra is köteles megfizetni, amelyeken földgázt vételez, és a gáznapon allokált
óracsúcs meghaladja a gáznapra vonatkozó legmagasabb lekötött, éves és negyedéves összkapacitást. A szállítási
kapacitásdíj számításának alapja a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított
mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs
allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyisége (kWh/h). A kapacitásdíjat az allokált óracsúcs és a téli
fogyasztási időszakra lekötött éves és negyedéves kapacitás különbségére kell megfizetni.
(3) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon
október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb, – a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton
mért, 2. § (1) bekezdés q) pontja szerinti középhőmérsékletű – gáznapon, vagy január, február és március
hónapokban földgázt vételez, abban az esetben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás tényleges
igénybevételének a (2) bekezdés szerint meghatározott mértéke után a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási
kapacitásdíjat – a 13/A. § (1) bekezdése szerinti összegen felül – köteles egész évre megfizetni, legfeljebb a nem téli
fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig.
(4) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy
a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a 2. melléklet II. pontja szerinti éves
szállítási kapacitásdíjnak az (1) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és pótdíjként a 2. melléklet II. pontja
szerinti éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni. A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan
kapacitás igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú földgázelosztói – legkésőbb az adott gázévet követő
60. napig megküldött – adatszolgáltatás ismeretében határozza meg, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.
(5) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott
időpontig kell megtenni.
(6) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles a jegyzőkönyvben szereplő égéshőt és
tájékoztató jelleggel a fűtőértéket díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.”
7. §		
Az R. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves
szállítási kapacitás-lekötés esetén
14/A. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
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(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli
fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj
10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
8. §		
Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 18%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli
fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj
5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
9. §		
Az R. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi és napon
belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén
16. § (1) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,5%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli
fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj
0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
10. §		
Az R. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. A szállítói nominálási eltérési pótdíj
20. § Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált, vagy újranominált és a szállítási
rendszerüzemeltető ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási
eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadásiátvételi ponton gáznapra véglegesen nominált napi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi
kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított éves szállítási
kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.”
11. §		
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tárgyhó első napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a lekötött legnagyobb kapacitás után a 2. § (1) bekezdés
a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 2. § (1) bekezdés i) pontja
esetében a földgázkereskedő szerződési időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb
3131 MJ/h-nál, valamint a rendszerhasználóként eljáró felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb
3131 MJ/h-nál.”
12. §		
Az R. 28. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevételének tekintendő, ha a földgáz elosztóvezetéken
keresztül történő továbbítása során, a földgáz nem a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja
szerinti átadási-átvételi ponton lép ki az elosztóvezetékből. Az elosztási átszállítási díjat a 2. § (1) bekezdés
a) pont ab) alpont abd)–abe) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség alapján számított
hőmennyiségre kell megfizetni.”
13. §		
Az R. 28/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/B. § (1) Az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználóként eljáró
felhasználó vagy a földgázkereskedő köteles a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást az átszállítást
végző földgázelosztóval megkötni, a 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elosztási átszállítási díjat részére megfizetni
és az aláírt együttműködési megállapodást az aláírást követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldeni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti érintettek közötti együttműködési megállapodás tartalmazza az átszállított földgáz
mennyiségének meghatározási módját, az átszállított földgázhoz kapcsolódó havi adatszolgáltatás rendjét és
az elosztási átszállítási díj kifizetésének rendjét.
(3) A (2) bekezdés szerinti tartalommal rendelkező együttműködési megállapodásokat az átszállítás megkezdését
követő 30 napon belül meg kell kötni.”
14. §		
Az R. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításakor a kapacitás mértékének
MJ/h mértékegységben történő megállapításához az adott gáznapon az adott hálózati ponthoz a MER alapján
rendelt, a szállítóvezetéken mért azonos órai tény fűtőértéket kell figyelembe venni.”
15. §		
Az R. 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„13. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel és díjfizetés szabályai az átadási-átvételi pontokon
történő éves elosztási kapacitás-lekötés esetén
30. § (1) Az átadási-átvételi ponton az elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a szerződési időszakra igénybe
vett legnagyobb kapacitás alapján köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás
alatt a felhasználó felhasználását mérő gázmérő (gázmérők) névleges (össz)kapacitása értendő, ha átadási-átvételi
pontonként a gázmérő névleges (össz)kapacitása 20–100 m3/h közötti vagy a 100 m3/h névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás értendő akkor, ha átadásiátvételi pontonként a gázmérő (gázmérők) 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású és
a felhasználó kapacitást kötött le. Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi
díjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint
köteles a rendszerhasználó megfizetni.
(2) A 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakban igénybe
vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon felül a nem téli
fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb
éves kapacitás pozitív különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni
a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december
hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére,
akkor (a nem téli fogyasztási időszakra és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitások pozitív
különbözetére) a 20–100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem
igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó után a rendszerhasználó az elosztási
alapdíj 1/365-öd részét – az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi
napokra is köteles megfizetni, amelyeken a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező
átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező
átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a téli fogyasztási időszakra igénybe
vett kapacitást.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december
hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére,
akkor (a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe
vett legnagyobb éves kapacitás pozitív különbözetére) a 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb
(össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött felhasználó után a rendszerhasználó
az elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részét – az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi,
novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadás-átvételi ponton gázt vételez és
a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó téli
fogyasztási időszakra lekötött kapacitást.
(5) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 20–100 m3/h közötti (össz)kapacitású gázmérővel
(gázmérőkkel) vagy a kapacitáslekötést nem igényelt 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező
rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál
hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja
aa) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja
ab) pontja szerinti gázmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez és a gáznapon mért óracsúcs
meghaladja a felhasználó legmagasabb téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitását, úgy a földgázelosztó
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jogosult a gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszaki összkapacitás felett igénybevett (és korábban még nem
érvényesített) legmagasabb többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett
kapacitás mértékéig – az elosztási alapdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni.
(6) Ha a 6/B. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb
(össz)kapacitású gázmérővel (gázmérőkkel) rendelkező, kapacitást lekötött rendszerhasználó az érintett átadásiátvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon
vagy január, február és március hónapokban az átadás-átvételi ponton gázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs
meghaladja a felhasználó legmagasabb lekötött éves és negyedéves, gáznapra vonatkozó összkapacitását, úgy
a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó éves és negyedéves legmagasabb lekötött összkapacitás felett
igénybevett (és korábban még nem érvényesített) többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási
időszakra lekötött kapacitás mértékéig – az elosztási kapacitásdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre
érvényesíteni.
(7) Amennyiben a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vették igénybe, úgy
a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után a 2. melléklet IV. pontja szerinti éves
elosztási kapacitásdíjnak vagy az éves elosztási alapdíjnak a (2) bekezdés alapján megfizetett része feletti részét és
pótdíjként a 2. melléklet IV. pontja szerinti éves elosztási kapacitásdíj vagy az éves elosztási alapdíj 50%-át köteles
megfizetni. A földgázelosztó a jogosulatlan kapacitás igénybevételt legkésőbb az adott gázévet követő 60. napig
meghatározza, amit a Hivatal jóváhagyása után érvényesíthet.
(8) Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.”
16. §		
Az R. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves
elosztási kapacitás-lekötés esetén
30/A. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 50%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem
téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási
kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
17. §		
Az R. 14. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„14. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi elosztási
kapacitás-lekötés esetén
31. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 18%-át
köteles a rendszerhasználó megfizetni.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem
téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra, a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási
kapacitásdíj 5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni.”
18. §		
Az R. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„15. Az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi elosztási
kapacitás-lekötés esetén
32. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1,5%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
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(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem
téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási
kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
19. §		
Az R. 65. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási
időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1,5%-át
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
(4) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem
téli fogyasztási időszakban a szerződési időszakra a 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási
kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.”
20. §		
Az R. a következő 68. §-sal egészül ki:
„68. § A 28/B. § (1) bekezdésének megfelelő, a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által
nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól,
a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati
díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2015. (IX. 14.) MEKH
rendelet hatálybalépésekor hatályban lévő együttműködési megállapodásokat a 28/B. § (2) bekezdésben foglalt
tartalomnak megfelelően kell módosítani 2015. október 31-ig, és 2015. november 15-ig a Hivatal részére meg kell
küldeni.”
21. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdés c) és l) pontjában, és a 10. § (1) bekezdésben a „hőmennyisége” szövegrész helyébe
az „energiamennyisége”,
b)
2. § (1) bekezdés e) pontjában és a 10. § (5) bekezdésében a „hőmennyiség” szövegrész helyébe
az „energiamennyiség”,
c)
6/B. § (1) bekezdésében és a 12. § (2) bekezdésében a „13. §” szövegrész helyébe a „13/A. §”,
d)
6/B. § (5) bekezdésében a „téli időszakra” szövegrész helyébe a „téli fogyasztási időszakra”,
e)
22. § (1) bekezdésében az „órai és napi” szövegrész helyébe az „órai”,
f)
23. §-ában a „MER-ben” szövegrész helyébe a „Minőségi Elszámolási Rendszerben (a továbbiakban: MER)”,
g)
16. alcímének címében a „fizetés szabályai” szövegrész helyébe a „fizetésének szabályai az”
szöveg lép.
22. §

(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

23. §		
Nem lép hatályba:
a)
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 12/2014. (XII. 13.)
MEKH rendelet 7. §-a, 8. §-a, 14. § a) és b) pontja, 18. § (1) és (3) bekezdése;
b)
az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet 3. §-a, 8. §-a, 9. §
(2) bekezdése, 10. § (2) bekezdése;
c)
az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése.
24. §		
Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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1. melléklet a 6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II.
Szállítási díjak
Szállítási kapacitásdíj
[Ft/(kWh/h)/év]

2. § (1) bekezdés
a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)
a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási
pont)
a) pont aa) alpont aaf) alpontja
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont)
a) pont aa) alpont aag) alpontja
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont)
a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási
pont)
a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)
a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)

Szállítási forgalmi díj
(Ft/MWh)

886,20
150,39
1677,25
746,09
1908,81

1908,81

98,72

1908,81

1908,81
1908,81
1719,65
156,75
”

2. Az R. 2. melléklet III. 1. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó
3
20 m /h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó
3
20 m /h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj
Ft/GJ

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
3
Ft/m /h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ

353,90
9 192

126,10

11 325

20,36
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e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli
Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák
Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó
3
20 m /h-nál kisebb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó
3
20 m /h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj
Ft/GJ

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
3
Ft/m /h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ

328,96
9 192

103,73

14 071

20,44
„

3. Az R. 2. melléklet III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”
4. Az R. 2. melléklet IV. 1. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj
3
Ft/m /h/év

3
20-100 m /h közötti névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználó
3
100 m /h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h
kapacitás-lekötési igényű felhasználók
3
100 m /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

Elosztási
kapacitásdíj
Ft/MJ/h/év

14 479

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ
58,17

332

40,43

333

37,49
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e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft., a Csepeli
Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj
3
Ft/m /h/év

3
20-100 m /h közötti névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználó
3
100 m /h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3 131-17 100 MJ/h
kapacitás-lekötési igényű felhasználók
3
100 m /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

Elosztási
kapacitásdíj
Ft/MJ/h/év

15 088

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ
60,41

424

30,51

471

34,96
„

5. Az R. 2. melléklet IV. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”
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2. melléklet a 6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelethez
„3. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek
A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:
Elosztói terület
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság elosztói működési területén
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas
Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

Ft/kWh
0,768
0,768
0,904
0,914
0,826

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:
Elosztói terület
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság elosztói működési területén
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas
Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

Ft/kWh
0,386
0,386
0,456
0,458
0,416

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke
Elosztói terület
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság elosztói működési területén
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas
Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén
3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás
Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve:
Adószáma

Ft/kWh
0,382
0,382
0,448
0,456
0,410
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I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt
kedvezmény
A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:
Zárt számla sorszám intervallum
nyitó számlaszám

Számlák
darabszáma

záró számlaszám

Kedvezmény
Alapja (kWh)

Mértéke (Ft/kWh)

Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:
II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni
kívánt kedvezmény
A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:
Zárt számla sorszám intervallum
nyitó számlaszám

Számlák
darabszáma

záró számlaszám

Kedvezmény
Alapja (kWh)

Mértéke (Ft/kWh)

Értéke (Ft)

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:
”
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3. melléklet a 6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelethez
„5. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok

2

A
OMSZ mérési pont
megnevezése
Agárd

3

Baja

4

Békéscsaba

5

Budapest-Lőrinc

6

Debrecen

7

Eger

8

Győr

9
10

Káld
Kaposvár

11
12

Bogyoszló
Kecskemét

13
14
15

Kelebia
Kiskunmajsa
Miskolc

16
17

Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa

1

B
OTR/WEM kiadási pont megnevezése
Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta 1-5-2
(DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy,
Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány
2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2,
Százhalombatta I-2+3, Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE),
Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 12
Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván,
Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb
Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás,
Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad
+ Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós
Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta
1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény 1, Százhalombatta I-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I,
Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2,
Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel
1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1,
Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor,
Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs,
Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II,
Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác II, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés,
Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI),
Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő
Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1,
Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány,
Sáránd, Téglás, Tiszacsege
Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös,
Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására,
Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2,
Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr
1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona (KÖGÁZ),
Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-T, Lovászpatona (ÉGÁZ-DÉGÁZ), Lovászpatona 1-2,
Lovászpatona 1-E, Pápa
Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi
Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, Kaposvár
I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2,
Somogyjád, Somogysámson
Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér
Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II,
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld,
Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse
Jánoshalma, Kunfehértó
Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank
Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika
I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika
IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc
I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM),
Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr,
Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros
II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Tiszaújváros I-2 (INERT),
Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT)
Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós
Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely,
Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2
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18

Nyíregyháza

19

Orosháza

20
21

Paks
Pécs

22
23
24
25
26

Pitvaros
Soltvadkert
Sopron
Szarvas
Szécsény

27

Szeged

28
29
30

Szentes
Szentgotthárd
Szentkirályszabadja

31

Szolnok

32

Szombathely

33
34
35
36
37
38

Tápiószele
Tass
Tát
Tata
Záhony
Zalaegerszeg

Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány
1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes,
Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza
2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári,
Vásárosnamény
Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1,
Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár
Aba
Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II,
Pécs III
Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza
Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár
Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3
Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1
Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó
2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény,
Szigetmonostor
Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2
+ Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1,
Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)
Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II
Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd
Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Ősi, Papkeszi, Pétfürdő 1,
Pétfürdő 2, Raposka, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM),
Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM),
Abony, Berekfürdő1-1+1-E, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-E, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek,
Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű,
Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szajol 1-2, Szolnok,
Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II,
Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3,
Vasszécsény
Zsámbok 3
Kunadacs, Tass
Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu
Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék
Mándok
Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk
1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT,
Nagylengyel KTD NLT-3
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„3a. hasznos alapterület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti hasznos
alapterület;”
(2) Az R. 2. § 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. közel nulla energiaigényű épület: a 6. melléklet követelményeinek megfelelő épület;”

2. §		
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek e rendelet
előírásainak, a 6. §-ra tekintettel.”
3. §		
Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az összesített energetikai jellemző követelményértékét az épület rendeltetésétől függően kell megállapítani,
aminek felső értékét a 6. § szerint kell meghatározni rendeltetésmódonként, a (2) bekezdés figyelembevételével.”
4. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Új épület létesítése esetén meg kell felelni az 1. melléklet IV. és V. részében foglalt követelményeknek.
(2) Új épület létesítése során
a) 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie
a 6. mellékletben foglalt követelményeknek,
b) 2018. december 31-e után használatba vételre kerülő, hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban álló
épület esetén, az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek,
c) 2017. december 31-e után az a)–b) pont alá nem tartozó épületnek meg kell felelnie az 5. mellékletben foglalt
követelményeknek,
d) az a)–b) pont alá nem tartozó épületnek, amely energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy
a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, meg kell felelnie az 5. mellékletben
foglalt követelményeknek,
e) az a)–d) pont alá nem tartozó épületnek meg kell felelnie az 1. melléklet I–III. részében foglalt követelményeknek.
(3) A (2) bekezdést az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet figyelembevételével kell alkalmazni.
(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett
gépészeti rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek.
(5) Meglévő épület bővítéssel létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett szerkezetének
a) 2017. december 31-e után az 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek,
b) amennyiben az építési tevékenység energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy
a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, az 5. melléklet I. részében foglalt
követelményeknek,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I. részében foglalt követelményeknek
meg kell felelnie.
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(6) Meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő
épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületnek – a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl – meg kell felelnie
a) 2017. december 31-e után az 1. melléklet IV–V. részében és az 5. melléklet II–III. részében foglalt
követelményeknek,
b) olyan esetben, amely energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből
származó támogatás igénybevételével valósul meg, az 1. melléklet IV–V. részében és az 5. melléklet II–III. részében
foglalt követelményeknek,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I–IV. részében foglalt követelményeknek.
(7) E § alkalmazásában nem minősül jelentős felújításnak a földszintes épület pincefödémének vagy
padlásfödémének utólagos hőszigetelése, amennyiben más korszerűsítés az épületen nem történik.
(8) A műemléki vagy védett épületnek a (4)–(6) bekezdés szerinti felújítása esetében figyelemmel kell lenni az 1. §
(2) bekezdésére, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendeletben foglaltakra.”
5. §		
Az R.
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c)
a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
6. §		
Az R.
a)
4. § (3) bekezdés a) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 6. §” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében az „épületnek az” szövegrész helyébe az „épület” szöveg, a „dokumentációban”
szövegrész helyébe a „dokumentációban, meglévő épület jelentős felújítása esetén dokumentáltan” szöveg
lép.
7. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a felület-térfogat arány megállapítása mellett,” szövegrész,
b)
6/A. §-a.
(2) Hatályát veszti az R.
a)
6. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
b)
6. § (5) bekezdés b) és c) pontja,
c)
6. § (6) bekezdés b) és c) pontja.
(3) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

8. §		
Nem lép hatályba az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
módosításáról szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) bekezdése, valamint 8. §-a.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A
a)
7. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén,
b)
7. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén
lép hatályba.

10. §		
Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 2. cikk 2. pontjának, 8. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (3) bekezdés
a) és c) pontjának, valamint I. mellékletének való megfelelést szolgálja.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez
1.

Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „1. A belső hőmérsékletre vonatkozó
előírások” alcíme az 1. táblázathoz tartozó megjegyzést követően a következő 1.2. és 1.3. ponttal egészül ki:
„1.2. A fűtés üzemideje alatt, ha jogszabály másképp nem rendelkezik:
1.2.1. huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és az azokkal egy rendeltetési egységben lévő helyiségekben a
fűtési energiaigény meghatározását 20 °C parancsolt levegő hőmérsékletre kell végezni;
1.2.2. azokban a közlekedőkben és mellékhelyiségekben, amelyek egy épületben vannak a huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségekkel, de nincsenek velük egy rendeltetési egységben és azoktól U < 0,8 W/m 2K szerkezetek
határolják, 17 °C parancsolt levegő hőmérsékletétre lehet végezni a méretezést;
1.2.3. azokban a helyiségekben, amelyekben hőleadó kerül kiépítésre, azt kell feltételezni, hogy a fűtés üzemideje
alatt kifűtésre kerülnek, a lakó-, szállás, iroda, oktatási, kereskedelmi, egészségügyi rendeltetéstől eltérő egyéb
rendeltetésűként számított épületek vagy épületrészek kivételével;
1.3. Amennyiben kiépítésre kerül hűtési rendszer, akkor a hűtés üzemideje alatt, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, az energiaigény meghatározását 26 °C parancsolt levegő hőmérsékletre kell végezni.”

2.

Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „2. Az épület szellőző levegő igénye”
alcíme a következő 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. Az energiaigény meghatározásánál figyelembe vett szellőzési levegő mennyisége nem lehet kevesebb, mint a
3. melléklet IV.1. táblázatban megadott érték.”

3.

Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész „7. A hűtési rendszerre vonatkozó
előírások” alcíme az utolsó mondatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Olyan helyiségek esetén, amelyeknek a bevilágító felületei 45°-foknál alacsonyabb szögben vannak, vagy 45°-on
vagy annál magasabb szögben vannak és az északi tájolástól legalább 30°-kal eltérnek, hűtési rendszert kiépíteni
csak abban az esetben szabad, ha bevilágító felületeken a hűtési üzemideje alatt gnyár<0,3 napsugárzás elleni
hővédelem van biztosítva.”

4.
a)
b)

c)

lép.

Az R. 1. melléklet „V. Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások” rész
„1. A belső hőmérsékletre vonatkozó előírások” alcímében a „Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik” szövegrész
helyébe a „1.1. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik” szöveg,
„5. A használati melegvíz (HMV) rendszerre vonatkozó előírás” alcím
ba) 5.1. pontjában az „akkor lehetőséget kell biztosítani a cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetésére”
szövegrész helyébe az „akkor biztosítani kell a cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetését” szöveg,
bb) 5.2. pontjában a „javasolt” szövegrész helyébe a „kell” szöveg,
„6. A légtechnikai rendszerre vonatkozó előírások” alcím 6.1. pontjában az „A légtechnikai rendszer levegőjének
fűtése esetén legalább 70%-os hővisszanyerő beépítése javasolt.” szövegrész helyébe a „Lakótól eltérő rendeltetésű
épületek esetén, amennyiben a légtechnikai rendszerben elszívásra és befújásra is légvezeték kiépítése történik,
vagy amennyiben a légtechnikai rendszerben a levegő fűtésre kerül, akkor a légtechnikai rendszert úgy kell
kialakítani, hogy a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerés működési hatásfoka legalább 65% legyen.” szöveg
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2. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez
1.

Az R. 3. melléklet „IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok” része a benne foglalt IV.1. táblázathoz tartozó 9)
megjegyzést követően a következő 10)-11) megjegyzéssel egészül ki:
„10) A lakóegységenként a lakóegység 80 m2 hasznos alapterület feletti hányadát 15 kWh/m 2a-el kell figyelembe
venni.
11)
A fűtési energia igény számításánál a belső hő nyereség hasznosult hányadát fajlagos hőtároló tömeg
függvényében le kell csökkenteni.”

2.
a)

b)

Az R. 3. melléklet
„I. Jelölések és mértékegységek” részében foglalt táblázat
aa) 2. sorában a „nettó fűtött szintterület” szövegrész helyébe a „(fűtőtt) hasznos alapterület” szöveg,
ab) 20. és 20a. sorában a „hK/1000a” szövegrész helyébe a „khK/a” szöveg,
ac) 24. sorában az „energiaigény” szövegrész helyébe az „energiaigény, ami nulla vagy annál nagyobb érték lehet”
szöveg,
ad) 38., 39. és 40. sorában a „h/1000a” szövegrész helyébe a „kh/a” szöveg,
„IV. Épületekre vonatkozó tervezési adatok” részében foglalt IV.1. táblázatban
ba) a „30” szövegrész helyébe a „3010)” szöveg,
bb) a „qb” szövegrész helyébe a „qb11)” szöveg

lép.
3.

Hatályukat vesztik az R. 3. melléklet „III. Tervezési adatok” rész „I. Éghajlati adatok” alcímében foglalt I.1. táblázatban
az „1000 szerese” szövegrészek.
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3. melléklet a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez
„6. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez
A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje
I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
A közel nulla energiaigényű épületeknek meg kell felelnie az 5. melléklet I. részében meghatározott követelményeknek.
Meglévő épület önkéntes közel nulla energiaigényűvé minősítéséhez szükséges átalakítása során csak a felújítással
érintett szerkezetre vonatkozik a követelmény.
II. A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei
1. A 2. és 3. pont kivételével a fajlagos hőveszteség tényező megengedett legnagyobb értéke az épület lehűlő felület (A)
és fűtött terek levegő térfogat (V) arány függvényében a következő összefüggéssel számítandó:
A/V ≤ 0,3

q

0,3 ≤ A/V ≤ 1,0

q

A/V ≥ 1,0

q

m
m
m

= 0,12
= 0,05143 + 0,2296 (A/V)
= 0,28

3

[W/m K]
3

[W/m K]
3

[W/m K]

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 1. ábrából is leolvashatók.

1. ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke.
2. Az itt meghatározott előírásokat önmagukban nem kell alkalmazni az olyan mezőgazdasági, ipari és műhely épületre,
amelyben nincs huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség.
3. Abban az esetben, ha az épület a fajlagos hőtároló tömege szerint nehéznek minősül, elegendő az 5. melléklet
II. részében szereplő követelmény teljesítése ahhoz, hogy az épület közel nulla energiaigényűnek minősüljön.
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III. Összesített energetikai jellemző követelményértékek
1. Általános esetben összesített energetikai jellemző követelményértéke az 1. táblázat szerint határozható meg.
1. táblázat: Általános esetben összesített energetikai jellemző követelményértéke

Sorszám

1. Rendeltetés

2. EP Összesített
energetikai jellemző
követelményértéke
(kWh/m2a)

1.

Lakó- és szállás jellegű épületek (nem tartalmazza a világítási energiaigényt)

100

2.

Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló
kereskedelmi épületek (világítási energiaigényt is beleértve)1)

90

3.

Oktatási épületek és előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba foglaló épületek
(világítási energiaigényt is beleértve)

85

1) Az épület 1. melléklet V. részében meghatározottak szerint hűtött helyiségéinek a hűtéssel ellátott hasznos
alapterület hányadában további 10 kWh/m 2a-vel való megnövelése megengedett.
2. Egyéb rendeltetésű épületek
2.1. Az 1. pontban meghatározottól eltérő rendeltetésű épületekre, épületrészekre az összesített energetikai jellemző
követelményértékét a következők szerint az épület és épületgépészeti referencia rendszer alapján lehet meghatározni:
2.1.1. a fajlagos hőveszteség-tényező értéke a vizsgált épület, épületrész lehűlő felület (A) és fűtött terek levegő
térfogat (V) arány függvényében a II. részben megadott követelményérték (az ott meghatározott előírásokat az
összesített energetikai jellemző követelményértékének kifejezéséhez alkalmazni kell olyan mezőgazdasági ipari és
műhely épületre, amelyben nincs huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség, továbbá a fajlagos hőtároló tömege
szerint nehéznek minősülő épületeknél is);
2.1.2. az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg;
2.1.3. a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat – légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a használati
melegvíz-ellátás nettó energiaigénye – az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.)
alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok, vagy ezek hiányában a tervezési programban meghatározottak szerint
kell meghatározni; az épület szakaszos üzem korrekciós szorzójának értéke σ = 0,9.
2.2. Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer adataival
kell számítani:
2.2.1. a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal megegyezően
adottságként veendő figyelembe,
2.2.2. a feltételezett energiahordozó földgáz,
2.2.3. a feltételezett hőtermelő kondenzációs kazán,
2.2.4. a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 1 K arányossági sávval,
2.2.5. a fűtési rendszerben tároló nincs,
2.2.6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül való
vezetése),
2.2.7. a vezetékek hőveszteségének számításakor az 55/45 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét kell alapul
venni,
2.2.8. a szivattyú fordulatszám szabályozású, a fűtővíz hőfoklépcsője 10 K,
2.2.9. a melegvíz-ellátás hőtermelője földgáztüzelésű kondenzációs kazán,
2.2.10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,
2

2.2.11. 500 m hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van,
2.2.12. a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül),
2.2.13. a tároló indirekt fűtésű,
2.2.14. a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges állapottal megegyezően adottságként
veendő figyelembe.
2.3. A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni.
2.4. Az így meghatározott fajlagos éves bruttó energiaigény mínusz 10 kWh/m2a tekintendő követelményértéknek.

19590

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

IV. Felhasznált minimális megújuló energia részaránya
1. Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os
mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik
vagy a közelben előállított. A III. rész 2. pontjában meghatározott egyéb rendeltetésű épületeknél minimálisan
alkalmazandó megújuló részaránynak nem kell meghaladnia a 25 kWh/m2-évet. A minimálisan alkalmazandó megújuló
energiaigény mértéke a következő képlettel határozható meg:
Esus min= 0,25 · EP méretezett
ahol
Esus min: a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke,
EP méretezett: a 2. melléklet XII. része szerint meghatározott az épület számított összesített energetikai jellemzője.
2. Az 1. pontban meghatározott megújuló primer energia részarány biztosításával az összesített energetikai jellemző
követelmény értékét nem befolyásolja (az összesített energetikai jellemző méretezett értékénél a megújuló primer
energiafogyasztás nem kerül számításba a 3. melléklet V.1. táblázatának megfelelően).
3. Az 1. pont szerint közelben előállítottnak minősül a megtermelt energia,
3.1. ha azt az energia előállító létesítményt az energiát felhasználó vizsgált épület ellátására és azzal együtt hozták
létre, engedélyezték és az épület használatbavételéhez üzembe helyezték,
3.2. ha azt olyan távfűtésből vagy távhűtésből fedezték, ami az energiatovábbítására felhasznált elektromos áramon
kívül kizárólag a IV.1. táblázatban foglalt energiahordozókat hasznosítja, és azokon kívül más energiahordozó
felhasználására a távhűtési vagy távfűtési rendszerben nincsen lehetőség.
4. Az 1. pontban meghatározott megújuló primer energia részarány számításánál a felhasznált energiahordozókat
az IV.1. táblázatban meghatározott megújuló primer energia átalakítási tényezőkkel kell figyelembe venni.
IV.1. táblázat: Megújuló primer energia átalakítási tényezők a megújuló részarány számításba vételéhez
(az EP méretezéshez a 3. melléklet V. 1. táblázatot kell használni)
Sorszám

1. Energia

2. esus

1.

az országos hálózatból vett elektromos áram

0,1

2.

megújuló: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül
előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet

1,0

3.

megújuló: nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus,
hidrotermikus, légtermikus energia

1,0

4.1. Az épület fűtésére felhasznált megújuló hőmennyiség a fűtés üzemideje alatt, de legfeljebb október 15-e és április
15-e között vehető figyelembe.
4.2. A gépészeti és elektromos berendezésekkel átalakított napenergián kívül számításba vehető még a bevilágító
felületeken és más passzív hő nyerő felületeken (pl. Tromb fal, tömegfal, transzparens hőszigetelés) belső téren fűtést
kiváltó szoláris hőnyereség a hőtároló tömeg figyelembevételével vett hatásos hányada.
4.3. A jellemzően hőszivattyúzás útján vagy más módon a környezetből felvett hő (geotermikus, hidrotermikus,
légtermikus energia) akkor vehető figyelembe, ha az természetes forrásból származik. Épületből távozó vagy az
épületben keletkező hő nem vehető figyelembe, kivéve a más épületekből a közcsatornákba engedett víz hőjét. Az
épület hűtésére felhasznált hő a hűtés üzemideje alatt, de legfeljebb április 15-e és október 15-e között vehető
figyelembe.”
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2015. évre meghatározott,
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2490 forint/óra.
2. §		
A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló 30/2014. (IV. 10.) BM rendelet.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez
A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
A
1.

Megnevezés

B
A vállalkozások 2014. évi tényadataiból egy
munkaórára számított érték, Ft/óra

2.

Alapbér [havi 122 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)
és 174 munkaórával számolva]

701

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

110

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 27%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

219
12

5.

Szállásköltség

6.

Csoportos személyszállítás

145

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

18

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

465

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények
költsége

7

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

2

19.

Bankköltség

9
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20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

80
1

22.

Biztosítások

23.

1–22. Összesen

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

25.

Improduktív órák költsége
(23. sor x 1,00 – 0,8716 = 0,1284)

26.

Veszteségidő aránya

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor x 0,065)

28.

Elvárt eredmény

29.

Elvárt eredmény értéke
(23+25+27. sor összesen x 0,02)

30.

Mindösszesen (23+25+27+29. sor)

5
2045
87,16%
263
6,50%
133
2,00%
49
2490

A földművelésügyi miniszter 53/2015. (IX. 14.) FM rendelete
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
általános csekély összegű 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: 1407/2013/EU rendelet) szerinti támogatás;
2.
átlagos fűtőérték: a termelő által a tárgyévben dohánylevél szárításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó
számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok
számtani átlaga;
3.
Burley dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján
a dohánytermelő részére a 2009. támogatási évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő
nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009.
(IV. 3.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet] foglaltak szerint Burley dohány
termeléséhez kötött támogatást állapítottak meg;
4.
Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti
programban történő részvétel alapján, a Burley dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított
mezőgazdasági vagyoni értékű jog;
5.
csekély összegű támogatás: az 1. és 15. pont szerinti támogatás együtt;
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
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dohányszárító: minden nyersdohány szárítására alkalmas, energiával fűtött, zárt kamrás, 5000 kg ki nem
szárított nyers dohány (zöld dohány) befogadására alkalmas kapacitású vagy részkapacitású berendezés,
vagy ilyen mennyiségű kapacitással bíró, különálló berendezések összessége;
dohánytermelő: az az ügyfél, aki vagy amely e rendelet szerint Burley, illetve Virginia dohány termeléséhez
kötött támogatást vesz igénybe, vagy Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási
jogosultsággal rendelkezik;
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;
együttműködő termelő: a dohánytermelő olyan közeli hozzátartozója, vagy a dohánytermelővel azonos
családi gazdaságban tag természetes személy, akinek a 4. § (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztásra
vonatkozó bejelentését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyta, és
az ügyfél-nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;
elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint
olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelő, munkaerő kölcsönzés vagy egyes
munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében a termelővel kötött
megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;
elismert tevékenység: a termelő által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott
a)
bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint
b)
a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye,
valamint a 2014–2020. évi Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében meghatározott
mezőgazdasági tevékenységnek nem minősülő vidékfejlesztési
tevékenység végzése;
elsődleges feldolgozó: olyan feldolgozó, aki a betakarított nyersdohány elsődleges feldolgozását végzi;
felhasznált tüzelőanyag és villamos energia mennyiség: a dohányszárító által a tárgyévben dohánylevél
szárításra, előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag és villamos energia mennyisége;
jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referenciaterület megállapításánál
figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település közigazgatási
területe;
mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU rendelet) szerinti
támogatás;
mezőgazdasági hasznosítás: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA)
finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítése;
referenciaterület: a 3. és 23. pont szerinti referenciaterület együtt;
támogatási időszak: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program 2015–2017. év közötti teljes időtartama;
támogatási jogosultság: a 4. és 24. pont szerinti jogosultság együtt;
támogatási jogosultság aktiválása: a jogosult településen található, a támogatási jogosultságok
darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján történő egységes
területalapú támogatás igénybevétele;
tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a dohánytermelőnek a dohány
szerkezetátalakítási nemzeti programmal kapcsolatos feltételeket teljesítenie kell;
tüzelőanyag: földgáz, PB gáz, olaj, illetve egyéb megújuló energia;
Virginia dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a Virginia
dohánytermelő részére a 2009. támogatási évre vonatkozóan a 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet alapján Virginia
dohány termeléséhez kötött támogatást állapítottak meg;
Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a dohány szerkezetátalakítási nemzeti
programban történő részvétel alapján, a Virginia dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított
mezőgazdasági vagyoni értékű jog.
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2. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
2. §		
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program (a továbbiakban: szerkezetátalakítási program) célja, hogy
a támogatási időszak alatt a dohánytermelők a támogatási időszakban
a)
a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági
hasznosításból ne vonják ki, továbbá
b)
a dohánytermelők az általuk korábban dohánytermelésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági
szintjét a szerkezetátalakítási programban való részvétel teljes időtartama alatt fenntartsák.
3. §

(1) A szerkezetátalakítási programban – a rendelkezésre álló támogatási jogosultságok mértékéig – kizárólag
az a dohánytermelő vehet részt, aki a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján kiosztott támogatási jogosultsággal rendelkezik, vagy
ilyen támogatási jogosultság részére átruházásra került.
(2) A szerkezetátalakítási programban való részvételhez a dohánytermelőnek 2015. október 7-éig az MVH részére
– a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon felül – meg kell adnia a személyi azonosításához szükséges adatokat,
meg kell jelölnie, hogy hány hektár referenciaterület és milyen típusú támogatási jogosultság figyelembevételével,
mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és
vállalja a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.
(3) A szerkezetátalakítási programban történő részvételről, a megállapított támogatási jogosultságok számáról és
típusáról az MVH – a 4. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 2015. december 31-ig döntést hoz.

4. §

(1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt,
a támogatási jogosultság aktiválásával érintett évek vonatkozásában köteles
a)
tárgyévente a jogosult településen található, és a 3. § (2) bekezdése szerinti támogatási jogosultságok
számánál nem kevesebb hektárszámú mezőgazdasági terület vonatkozásában az EMGA-ból finanszírozott
egységes területalapú támogatást kérelmezni
b)
2015-ben október 7-éig az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, 2016. évtől
kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen,
milyen elismert tevékenységet kíván folytatni,
c)
az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 500 munkaóra elismert
élőmunka ráfordítást biztosítani,
d)
az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként legalább 200 000 forint árbevételt
teljesíteni, és
e)
a 2016. évtől kezdődően a tárgyévet követő év február 15-ig az MVH által rendszeresített és a honlapján
közzétett nyomtatványon a személyi azonosításához szükséges adatokon túl nyilatkozni a c) és d) pontban
foglalt feltételeknek a tárgyév alatti teljesítéséről, valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét
a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítette.
(2) Ha a dohánytermelőt megillető támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították
meg, akkor az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell
a dohánytermelőnek teljesíteni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt élőmunka ráfordítási, vagy élőmunka ráfordítási és árbevétel teljesítési kötelezettségét
a dohánytermelő legfeljebb három, valamelyik jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató
együttműködő termelővel megoszthatja, függetlenül attól, hogy az egységes kérelmet a családi gazdálkodó
nyújtotta-e be. A megosztás legalább egy támogatási jogosultság vonatkozásában lehetséges azzal, hogy
a megosztás következtében a dohánytermelőnek nem keletkezhet alacsonyabb élőmunka ráfordítási
kötelezettsége, mint az együttműködő termelőknek.
(4) A kötelezettség-megosztásra vonatkozó, az együttműködő termelő a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését
igazoló adatait is tartalmazó bejelentőlapot és az átvállalt kötelezettségek megismerésére vonatkozó nyilatkozatát
az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a dohánytermelőnek és az együttműködő
termelőnek 2015-ben szeptember 15. és október 7., a 2016. évtől kezdődően április 1. és április 30. közötti
időszakban, közösen kell benyújtani az MVH részére. A jogszabályi előírásnak nem megfelelő kötelezettségmegosztási kérelemről az MVH a dohánytermelőt végzésben értesíti.
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(5) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztás esetén is köteles a dohánytermelő a szerkezetátalakítási program
feltételeinek teljesítését igazolni, és a nem teljesítésből fakadó jogkövetkezményt viselni.
(6) A természetes személy dohánytermelő és a vele együttműködő termelő esetében külön-külön az (1) bekezdés
d) pontja szerinti árbevétel igazolása az (1) bekezdés c) pontja szerinti, tárgyévenként összesen legfeljebb
500 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élőmunka ráfordítás igazolásának minősül.
(7) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény)
alapján
a)
legalább a Tbj. törvény 4. § s) pontjában meghatározott minimálbérrel (a továbbiakban: minimálbér)
megegyező bevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b)
az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka
ráfordítás arányosan csökken.
(8) A (7) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek
e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, és a járulékokat
a Tbj. törvény alapján
a)
legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének húsz százaléka után
fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b)
az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka
ráfordítás arányosan csökken.
(9) E rendelet vonatkozásában, amennyiben a természetes személy a (7) és (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően
egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett, és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról
szóló törvény alapján
a)
legalább az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott árbevételnek megfelelő összeg után fizette meg, úgy
az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,
b)
az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka
ráfordítás arányosan csökken.
(10) A (7)–(9) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal kell igazolni.
(11) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 200 000 forintnál
kevesebb árbevételnek megfelelő összeg esetén az elismert tevékenység keretében végzett élőmunka ráfordítást
arányosan kell figyelembe venni.
(12) Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett dohánytermelő az elismert élőmunka ráfordítást részben vagy
egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, akkor köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló
szerződésben foglalt munkavégzés után fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni, és az ellenőrzés
alkalmával azokat bemutatni.
(13) A dohánytermelő az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját és a vele
együttműködő termelő nevére szóló érvényes és pénzügyileg rendezett pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti
meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés
alkalmával azokat bemutatni. Ha a dohánytermelő az ellenőrzéskor a teljesítésként vállalt összegről szóló
pénzforgalmi bizonylatokat nem vagy csak annak egy részéről tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények
szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a dohánytermelő a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó érintett év
vonatkozásában az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesítette.
(14) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség-megosztás esetén a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő
együttesen köteles megtenni az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot azzal, hogy a kötelezettséget
a dohánytermelő és az együttműködő termelő a megosztás arányában külön-külön köteles teljesíteni és
a teljesítésről nyilatkozni.
(15) Az e § szempontjából az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján megfizetett napi közteher csak azon
órák tekintetében vehető figyelembe, amelyeket ténylegesen teljesítettek és igazoltak.
5. §

(1) Elismert élőmunka ráfordításnak, elismert tevékenységnek – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
– csak az a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint megjelölt településen végzett, elismert tevékenység vehető
figyelembe, amelyről a dohánytermelő nyilatkozik. A dohánytermelő az ellenőrzés alkalmával köteles a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolni, hogy e feltételt milyen módon teljesítette.
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(2) Ha a dohánytermelő az elismert élőmunka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye
vagy a 2014–2020. évi Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység
keretében történő foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor az általa a 2009. december 31-e után újonnan
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatását kell figyelembe venni. Újonnan történő foglalkoztatásnak minősül, ha
a munkavállalót a dohánytermelő 2009-ben nem alkalmazta.
6. §

(1) A 2016. évtől kezdődően a szerkezetátalakítási program alapján vállalt elismert tevékenységből származó árbevétel
mint feltétel nem vagy csak részleges teljesítése esetén az MVH – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi
XVII. törvényben (a továbbiakban: Eljárási törvény) foglaltak szerint – a dohánytermelő vonatkozásában nem
teljesítési bírságot szab ki, amelynek mértéke az elmaradt árbevétel összegének kétszáz forintos egységértékeiként
egy euró. A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem
vagy csak részleges teljesítése esetén az Eljárási törvény szerinti nem teljesítési bírság mértéke a dohánytermelő
vonatkozásában munkaóránként egy euró.
(2) A szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásánál azt a szerkezetátalakítási
programban való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy árbevételhez kötött feltételt kell figyelembe venni,
amelyet a dohánytermelő a legkisebb mértékben teljesített.
(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról,
valamint a szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásáról az MVH határozatot hoz.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt szankciók egyidejűleg összevontan nem alkalmazhatóak, közülük a magasabb összegű
bírságot kell alkalmazni.

7. §		
Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén, a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltételek teljesítési mértékének
megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe
venni. Ha a dohánytermelő által a 3. § (2) bekezdése alapján jelölt településen a dohánytermelő egységes
területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett terület hektárszáma kisebb,
mint a dohánytermelő támogatási jogosultságának darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett
területnagyság hektárszámának megfelelő számú támogatási jogosultság után kell a dohánytermelőnek és a vele
együttműködő termelőnek a szerkezetátalakítási program alapján vállalt támogatási feltételeket teljesíteni.
8. §		
A 13. § (3) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése alapján visszavont támogatási jogosultságokból az MVH tartalékot
képez, amelyből a dohánytermelők külön jogszabályban foglaltak szerint támogatási jogosultságot igényelhetnek.

3. Csekély összegű támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján
9. §

(1) A tárgyév vonatkozásában a 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek
teljesítése esetén a szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő és a vele együttműködő termelő
mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem), a dohánytermelő
a 14. §-ban foglaltak szerint, általános csekély összegű támogatás iránti kérelmet nyújthat be az MVH-hoz
a tárgyévet követő év február 15-ig postai úton, az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben
közzétett nyomtatványon. A támogatási kérelmet a 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt nyilatkozattal együtt
– az együttműködő termelő esetében ugyanezen időpontig önállóan – az aktivált támogatási jogosultságok számát
nem meghaladóan és a kötelezettség-megosztásra is figyelemmel, azon támogatási jogosultságok mértékéig
lehet benyújtani, amelyek vonatkozásában a kérelmező a szerkezetátalakítási programban előírt követelményeket
teljesítette.
(2) Ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő támogatási kérelme együtt magasabb számú támogatási
jogosultság igénybevételére vonatkozik, mint a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szerkezetátalakítási
programban előírt követelményeknek megfelelő támogatási jogosultságok száma, akkor a különbséggel először
az együttműködő termelő vagy termelők 13. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető területeit kell arányosan
csökkenteni.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 13. § (4) bekezdése és a 14. § (4)–(7) és (12) bekezdése szerinti
dokumentumokat. A támogatási kérelemben meg kell jelölni, hogy a dohánytermelő és a vele együttműködő
termelő külön-külön hány támogatási jogosultság figyelembevételével igényel csekély összegű támogatást
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azzal, hogy mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevétele esetén dohánytermelőnként legfeljebb öt
szerkezetátalakítási támogatási jogosultság állapítható meg.
(4) A támogatási kérelemmel kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatalának
napjától számított tíz évig meg kell őrizni.
10. §

(1) A támogatási jogosultságok után fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és
dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint
a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így
megállapított összeg támogatási jogosultságonként legfeljebb 300 000 Ft lehet.
(2) Ha a dohánytermelő a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztást alkalmazta, a támogatás tárgyévi
igénylése szempontjából a vele együttműködő termelő is jogosult az átvállalt és teljesített kötelezettsége
arányában az (1) bekezdés szerinti támogatást a 9. §-ban foglaltak szerint igényelni.
(3) A dohánytermelő vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt támogatási egységértékhez kapcsolódó
referenciaterület megállapításához figyelembe kell venni a tárgyévben megállapított támogatási jogosultságok
számát nem meghaladó hektárszámú, a 13. § (1) bekezdése szerint dohánytermelésre használt, legfeljebb öt hektár
földterületet.
(4) A kötelezettség-megosztással érintett dohánytermelők esetében a (3) bekezdésben hivatkozott, igénybe vett
támogatási jogosultságok számát a kötelezettség-megosztással érintett támogatási jogosultságok számával
csökkenteni – átvállalás esetén növelni – kell.
(5) Az együttműködő termelő esetében az (1) bekezdés szerinti területnek kell tekinteni azt kötelezettség-megosztással
érintett, a támogatási jogosultságok számával megegyező, legfeljebb öt hektár nagyságú területet, amelyet
a szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő tárgyévben támogatási jogosultság aktiválására és
a 13. § (1) bekezdése szerint dohánytermelésre használt.
(6) Egy dohánytermelőnek vagy együttműködő termelőnek összesen ötezer eurónak megfelelő forintösszegnek – de
legfeljebb a rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási kerete szerinti összegnek –
megfelelő támogatás fizethető ki.

11. §

(1) A csekély összegű támogatás igénybevételére az a dohánytermelő jogosult, aki vagy amely
a)
az Eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény
alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, valamint bejelentette
vállalkozásainak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról szóló törvény szerinti minősítését és
a fizetési számlaszámát;
b)
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek, és
bb)
nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;
c)
nyilatkozik arról, hogy
ca)
mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a támogatási kérelem
benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben, és
cb)
tudomásul veszi, hogy ha a c) pont ca) alpontja alapján tett nyilatkozat támogatási adataiban
változás következik be a támogatási kérelem benyújtását követően más csekély összegű támogatás
igénybevétele miatt, akkor arról köteles haladéktalanul tájékoztatni az MVH-t,
d)
csatolja a támogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott
nyilatkozatot.
(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság
által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre
nyújtott, vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság
által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.
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(4) A csekély összegű támogatás forintösszegének megállapításához a támogatási kérelem benyújtása évének
február 1. napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.
12. §		
A támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének megállapításakor a 2015–2017. támogatási évek
vonatkozásában évente legfeljebb 5858 hektár és 1500 millió forint vehető figyelembe.
13. §

(1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő – a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel – a támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával és az elsődleges
feldolgozóval kötött tárgyévi szerződésbe foglalt mennyiségű Virginia, illetve Burley dohány termelésével, de
legfeljebb a 10. § (3) bekezdése szerint megállapított, legalább 0,25 hektár táblaméretű, a tárgyévi egységes
területalapú támogatás vonatkozásában dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület után veheti igénybe.
(2) Az együttműködő termelő – a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel –
a támogatást legfeljebb a 10. § (5) bekezdése szerint megállapított terület után, és az (1) bekezdésben foglalt
feltételek teljesülése esetén veheti igénybe.
(3) A 2016. évtől kezdődően, amennyiben a dohánytermelő a jogosult területen az őt megillető támogatási
jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámnál kisebb terület alapján vett igénybe egységes területalapú
támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy a dohánytermelő a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában
a jogszabály erejénél fogva véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt termelési feltétel teljesítését az elsődleges feldolgozó által kiállított, legalább
a szerződésben vállalt mennyiségű, megtermelt dohánylevélből előállított szárított dohány átvételét igazoló szigorú
számadású bizonylat és a szerződés másolatának MVH-hoz történő benyújtásával kell igazolni.
(5) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó,
a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági
csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.
(6) Az 1408/2013/EU rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy
több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató termelő esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdésében
rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű
támogatásokkal, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység nem részesül az 1407/2013/EU
rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatásban.
(7) Ha a dohánytermelő és a vele együttműködő termelő által igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatáshoz
az (1) bekezdés szerint meghatározott dohánymennyiségnél kevesebb dohány kerül megtermelésre, akkor
a különbséggel elsőként az együttműködő termelő esetében kell a (2) bekezdés szerint figyelembe vehető területet
a kötelezettség-megosztás arányában csökkenteni.

14. §

(1) A dohánytermelő a 9–13. § szerinti támogatás igénylése mellett és azzal egyidejűleg a gazdaságában található
dohányszárító működési költségeinek csökkentése céljából általános csekély összegű támogatást igényelhet
a rendelkezésére álló olyan támogatási jogosultság után, amelyre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő
termelő nem igényelt mezőgazdasági csekély összegű támogatást, és amellyel kapcsolatban a 4. § (1) bekezdés c) és
d) pontjában foglalt kötelezettségeit a tárgyévben teljesítette.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás további feltétele, hogy a dohánytermelő a dohányszárítót dohánylevél
szárítás céljára tárgyévben ténylegesen működtesse, és erről a (3) bekezdés szerinti üzemnaplóval alátámasztott
nyilatkozatot tegyen.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működtetés nyilvántartása céljából az (1) bekezdésben foglalt támogatásra
jogosult dohánytermelő a saját és a bérszárított dohány termelése vonatkozásában is köteles telephelyenként
üzemnaplót vezetni az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványnak
megfelelően. Az üzemnaplót a számvitelről szóló törvény szerinti számviteli bizonylatként kell kezelni.
(4) Bérszárítás esetén az üzemnaplót mind a bérbeadónak, mind pedig a bérbevevőnek alá kell írnia, amelyből egy
példányt a bérbevevő kap meg.
(5) A természetes szárítású dohány esetében az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a dohányszárító működési költségei alatt a felhasznált tüzelőanyag helyett a számlával igazoltan megvásárolt
természetes alapanyagú fűzőzsineg felhasználását kell érteni (hektáronként 7x2 kilogrammos keresztorsó).

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

19599

(6) Az energiával fűtött dohányszárítónként vagy az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt
minden 400 légköbmétere után az igényelhető, általános csekély összegű támogatás legfeljebb 1,5 millió forint,
de legfeljebb a dohánytermelő által aktivált, és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem
érintett összes támogatási jogosultságai számánál öttel kisebb szám megszorozva 300 000 Ft-tal, de legfeljebb
61 666 euró, vagy, ha – a támogatáshalmozódási szabályokra is figyelemmel – alacsonyabb, akkor a dohánytermelő
rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.
(7) A (6) bekezdés vonatkozásában figyelembe vehető dohányszárítók számát úgy kell megállapítani, hogy
a dohánytermelő tulajdonában lévő, illetve általa bérbe vett, tárgyévben üzemeltetett, energiával fűtött
dohányszárítók számából egyet, továbbá minden öt kötelezettség-megosztással érintett támogatási jogosultság
után még egyet, a természetes szárítású dohány szárítására használt és a dohánytermelő tulajdonában lévő,
tárgyévben használt szárítók összes légköbméteréből 400 légköbmétert, továbbá minden öt kötelezettségmegosztással érintett jogosultság után még 400 légköbmétert le kell vonni.
(8) Az (5) bekezdésben foglalt fűzőzsineg-felhasználást igazoló bizonylatokat a dohánytermelő köteles az általános
csekély összegű támogatás iránti kérelméhez csatolni.
(9) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó,
a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(10) Amennyiben a dohányszárítót tárgyévben több dohánytermelő is használja, akkor a dohányszárító üzemeltetése
után a (6) bekezdés szerinti támogatást az üzemnaplóban dokumentált használat arányában kell az egyes
dohánytermelők között megosztani.
(11) A bérbe adható szabad dohányszárítók legmagasabb számát tulajdonosonként úgy kell megállapítani, hogy
a dohányszárító tulajdonosának tulajdonában lévő összes működő dohányszárító számából le kell vonni mindazon
szárítók számánál eggyel többet, amelyek után a tulajdonos a (6) bekezdésben foglalt támogatást igényelte,
továbbá minden öt kötelezettség-megosztással érintett, a dohányszárító tulajdonosának tulajdonában lévő
jogosultság után még egyet.
(12) A dohánytermelő által a (7) bekezdésben hivatkozott összes – levonás nélkül számított –, tárgyévben saját vagy
bérszárítás céljára üzemeltetett dohányszárító számát a falugazdásznak kell igazolnia. Az igazolás másolatát
– szabad szárítókapacitás bérbevétele esetén a bérszárítást igazoló dokumentum másolatával együtt – a támogatási
kérelemhez kell csatolni
(13) A (6) bekezdés szerinti, támogatásra rendelkezésre álló összeg a 13. § (1) bekezdése szerint megállapított,
összes mezőgazdasági csekély összegű támogatás levonása után a 12. §-ban meghatározott keretösszegből
fennmaradó összeg. Ha a (6) bekezdés szerint kifizethető összes általános csekély összegű támogatás meghaladja
a rendelkezésre álló összeget, akkor a támogatás mértékét minden dohánytermelő vonatkozásában arányos
csökkentéssel kell megállapítani.
15. §

(1) A dohánytermelő a tárgyévet megelőző év december 31-éig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy
részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.
(2) A jogkövetkezmény alkalmazása szempontjából az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot az MVH-hoz kell
benyújtani, és a nyilatkozatnak az MVH-hoz való benyújtása napját kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő dohánytermelő a tárgyévtől kezdődően a támogatási
időszak hátralévő időszakában nem vehet részt a szerkezetátalakítási programban.
(4) Ha a dohánytermelő a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig
visszavonja, akkor a dohánytermelőt a szerkezetátalakítási programból kilépettnek kell tekinteni.

16. §

(1) A támogatási jogosultság részben vagy egészben kizárólag a jogosult településen gazdálkodó, a mezőgazdasági
termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015.
(III. 13.) FM rendelet 1. § 6. pontja szerinti mezőgazdasági termelőre, megegyező számú támogatási jogosultság
– a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben foglaltak szerinti – átruházásával
együtt ruházható át.
(2) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés iránti kérelmet az MVH által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz, amelyhez csatolni kell
az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.
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(3) A támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átvezetés iránti kérelmet
– a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – 2015-ben szeptember 15. és október 7., a 2016. évtől kezdődően április
1. és április 30. közötti időszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági
termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.)
VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal
rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője nyújthat be 2015-ben október 7-éig, azt követően
a tárgyév szeptember 30-ig átvezetés iránti kérelmet az e §-ban foglaltak figyelembevételével, ha a tárgyévi
egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és az e rendelet szerinti kifizetési kérelmet a gazdaságot átvevő
személy nyújtotta be.
(5) A támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevő általi teljesítés megállapításánál figyelembe kell venni
az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra
vonatkozó szerkezetátalakítási programban előírt feltéteket.
(6) Öröklés és jogutódlás esetén az átvezetés iránti kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített és
a honlapján közzétett nyomtatványon is benyújthatja az MVH-hoz. Ha a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti
jog kerül megállapításra, akkor az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania
az átvezetés iránti kérelmet.
(7) A (6) bekezdés szerinti átvezetés iránti kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés
másolatát, amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a támogatási
jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén az átvezetés iránti kérelemhez csatolni kell
a szétválási szerződést, amely rendelkezik a támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén
a támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.
(8) A támogatási jogosultság (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott módon történő átruházása esetén
a dohánytermelő az átruházást követően legfeljebb a megmaradt támogatási jogosultság mértékének megfelelő
nagyságú területet szerezhet a szerkezetátalakítási program hátralévő támogatási időszakában.
(9) Ha a dohánytermelő az összes, a tulajdonában lévő jogosultságot átruházza, akkor a szerkezetátalakítási program
hátralévő támogatási időszakában nem jogosult támogatási jogosultság aktiválására.
(10) A (8) és (9) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez, ha az átruházást követően öröklés, jogutódlás útján kerül
a dohánytermelő tulajdonába a támogatási jogosultság.
17. §		
Az MVH a 4. §-ban foglaltak teljesülését a támogatás kifizetését megelőzően és követően ellenőrzi, amely kiterjed
a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi dohánytermelő 5%-ára.

4. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
E rendelet
a)
13. §-a 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,
b)
14. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 22/2015. (IX. 14.) IM rendelete
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló
65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.
(XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Evvhr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §		
Hatályát veszti az Evvhr.
a)
1. melléklet I. pont 12. alpontja,
b)
1. melléklet VII. pont első francia bekezdésében az „értesítési címét,” szövegrész,
c)
2. mellékletének II. pont 1–11. alpontja.

2. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása
3. §

(1) Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr2.) 4. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Vissza kell vonni az igazolványt, ha
a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
b) a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
c) az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,
d) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,
e) az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának
(a továbbiakban: járási hivatal) leadta, vagy
f ) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) A visszavont igazolvány érvénytelen.
(3) A járási hivatalnak gondoskodnia kell az igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és a visszavonás tényének
a nyilvántartásba való bejegyzéséről.”
(2) Az Evvhr2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet
személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában.”
(3) Az Evvhr2. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.”
(4) Az Evvhr2. 9. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.”
(5) Az Evvhr2. 1. és 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §		
Hatályát veszti az Evvhr2. 7. §-a.
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3. Záró rendelkezés
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

1. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez
1. Az Evvhr. 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat”
2. Az Evvhr. 1. melléklet II. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„3. Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti
nyilatkozat”
3. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pont nyolcadik és kilencedik francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít
az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási
számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók
tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:]
„– ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító
hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és
érvénytelenségének tényét,
– a törlés időpontját és okát, valamint”
4. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pontja a kilencedik francia bekezdést követően a következő szövegrésszel egészül ki:
[A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít
az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási
számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók
tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:]
„– ha az egyéni vállalkozó halála esetén az Evtv. 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor,
az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
– ha az egyéni vállalkozó gondokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet az Evtv. 17. §
(2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
– elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket.”
5. Az Evvhr. 1. melléklet VII. pont nyitó szövegrészében az „alábbi adatokra terjed ki” szövegrész helyébe az „alábbi
adatokat tartalmazza” szöveg lép.

2. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez
1. Az Evvhr. 2. melléklet VI. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Evtv. 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat”
2. Az Evvhr. 2. melléklet VI. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„3. Az egyéni vállalkozó székhelyével, telephelyével, fióktelepével kapcsolatos, az Evtv. 16. § (6) bekezdése szerinti
nyilatkozat”
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3. Az Evvhr. 2. melléklet VII. pont 1. pontjának d) alpontjában a „cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének
korlátozását kimondó” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést elrendelő”
szöveg lép.
4. Az Evvhr. 2. melléklet VII. pont 1. pontjának e) alpontjában a „cselekvőképtelenség vagy a korlátozott
cselekvőképesség” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés” szöveg lép.

3. melléklet a 22/2015. (IX. 14.) IM rendelethez
1. Az Evvhr2. 1. mellékletében a „Fő tevékenységi köre” szövegrész helyébe a „Főtevékenysége” szöveg lép.
2. Az Evvhr2. 1. mellékletében a „(fióktelephelyei)” szövegrész helyébe a „(fióktelepei)” szöveg lép.
3. Az Evvhr2. 2. mellékletében a „(fióktelephelyei)” szövegrész helyébe a „(fióktelepei)” szöveg lép.

Az igazságügyi miniszter 23/2015. (IX. 14.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet
módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 79. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. §-a a következő c)–d) ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozható díjak:)
„c) Vladár Gábor-díj,
d) Isépy Tamás Emlékérem.”
2. §		
A Rendelet az alábbi 11/A–11/B. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Vladár Gábor-díj az igazságügyi területen végzett kiemelkedő kodifikációs tevékenység elismeréseként
adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 1 fő részére adományozató.
(3) A díj átadására október 14-én, Vladár Gábor születésnapján kerülhet sor.
(4) A díjazott emlékérmét és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A díjhoz 800 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11/B. § (1) Isépy Tamás Emlékérem széles körben köztiszteletben álló, kiemelkedő jogászi- közéleti tevékenység
elismeréseként adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 1 fő részére adományozató.
(3) A díj átadására március 20-án, Isépy Tamás születésnapján kerülhet sor.
(4) A díjazott emlékérmét és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A díjhoz 800 000 Ft összegű pénzjutalom jár.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 49/2015. (IX. 14.) NFM rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet tömeges
bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdése
a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem kell díjat fizetni:)
„g) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő
járművek után.”
2. §

(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését megelőzően, 2015 szeptemberében elrendelt olyan
szállítások tekintetében, amelyek megfelelnek e rendelet feltételeinek, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési
Tervéről
1. A Kormány
a)
elfogadja az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó
– az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat alapján
készített, az 1. mellékletben foglalt – Intézkedési Tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv);
b)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek
beszámolót, és azt küldjék meg az emberi erőforrások miniszterének;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2019. május 31.
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a b) pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján
készítsen jelentést a Kormány számára az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. október 31.
d)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy működjenek együtt
az egyes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési források tervezése és azok biztosítása
érdekében a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A Kormány
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy koordinálja az Országos Fogyatékosságügyi Program és
az annak megvalósítását elősegítő Intézkedési Terv végrehajtását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
b)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az emberi erőforrások miniszterének megkeresésére a szükséges
adatok és információk rendelkezésre bocsátásával segítsék elő az Intézkedési Terv tárcaközi koordinációját, és
biztosítsák az intézkedések folyamatos nyomon követését.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Hatályát veszti az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó intézkedési
tervéről szóló 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozathoz
Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési
Terve
1. A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések
1.1. A köznevelés rendszerén belül szemléletformáló programokat kell indítani a fogyatékos személyek,
valamint a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával a gyermekek, tanulók,
a pedagógusok, óvodapedagógusok és a szülők érzékenyítése érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP), melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
1.2. A társadalom érzékenyítése érdekében szemléletformáló programokat kell indítani – különös tekintettel
a fogyatékos személyek társadalmi inklúziójának megvalósulására – a Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Házak országos hálózata, a fogyatékos személyek, valamint a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi
szervezetek bevonásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/20/3 és 20/30/25/5 sor
1.3. Országos kutatás útján fel kell tárni a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek körét, társadalmi és
munkaerő-piaci helyzetét, az általuk igényelt szolgáltatások körét és jellegét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
1.4. Szakmai szervezetek bevonásával ágazati együttműködés keretében kell szakmai fejlesztési javaslatot
kidolgozni a pszichoszociális fogyatékos személyekhez kapcsolódó egészségügyi és szociális szolgáltatások
fejlesztésének lehetőségeiről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
2. Egészségügy
2.1. A fogyatékos személyek egészségügyi ellátásában résztvevő orvosok és szakdolgozók fogyatékosságspecifikus felkészítése érdekében az információátadást és kompetenciafejlesztést megcélzó továbbképzési
programterveket kell kidolgozni és tájékoztató kiadványokat kell készíteni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
2.2. Javítani kell a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, ennek
érdekében a betegszervezetek, valamint a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek
bevonásával kell felmérni a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szűrő- és egyéb
diagnosztikai vizsgálatokhoz való hozzáférését. A felmérés eredményeire alapozva – a helyi sajátosságok
figyelembevételével – programokat kell kidolgozni a szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
2.3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 12. §
(4) bekezdésében rögzített kötelezettség végrehajtása érdekében nyilvános, akadálymentes, elektronikusan
hozzáférhető tájékoztató felületet kell létrehozni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/20/6 sor
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2.4.
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Meg kell vizsgálni a méltányosságból nyújtott támogatással kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök
körének bővítési lehetőségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
2.5. Munkacsoport keretében át kell tekinteni a támogató technológiai eszközök hozzáférésének feltételeit,
valamint a támogatással igénybe vehető eszközök körét, el kell különíteni az életvitelt segítő, valamint
a gyógyászati segédeszközök fogalmát. Meg kell vizsgálni a támogató technológiai eszközök kölcsönzés
keretében való hozzájutásának feltételeit, és javaslatokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy az igénylők
a valós szükségletüknek megfelelő eszközökhöz jussanak.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
3. Korai fejlesztés, oktatás, képzés
3.1. Az egyenlő minőségű koragyermekkori intervenciós szolgáltatásokhoz való területileg egyenletes hozzáférés
biztosítása érdekében növelni kell a területen dolgozó szakemberek számát, ágazatközi együttműködést és
egységes eljárásrendet kell kialakítani. A gyermekút nyomon követését szolgáló korszerű adatstruktúrát kell
kidolgozni, valamint az érintett ágazatok háttérintézményei által kezelt adatbázisok átjárhatóságával a szülők
és a szakemberek számára létre kell hozni egy egységes tájékoztatási rendszert.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 1. prioritás 9. konstrukció
3.2. Jogszabályi előírások révén kell megerősíteni a gyermekjóléti szolgáltatás koragyermekkori intervencióban
– különösen az egészségügyi szolgáltatásokhoz, családtervezési, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés
tanácsadáshoz való hozzáférést segítő feladatok során – betöltött ügyfélirányító szerepkörét, a szolgáltatás
országos elérhetőségének biztosítását és megfelelő színvonalú ellátását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
3.3. Képzési programokat kell kidolgozni a koragyermekkori intervenciós szolgáltatásokban résztvevő
valamennyi szakember kompetenciafejlesztése, szemléletformálása és a családokkal való partneri
együttműködésük kialakítása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 1. prioritás 9. konstrukció
3.4. Az inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése érdekében munkacsoport keretében kell feltérképezni és
elemezni az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat jelenlegi rendszerét. Meg kell határozni
a fejlesztések új irányait és szabályozási javaslatot kell kidolgozni, amely az inkluzív oktatás szervezeti
kereteinek kialakítását alapozza meg.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
3.5. A 3.4. alpont szerinti intézkedés eredményeinek figyelembevételével programot kell indítani az utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai protokolljainak és tárgyi eszközeinek fejlesztése
érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
3.6. Fejleszteni kell a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszert, ennek keretében különösen szükséges
a megújuló szakszolgálati feladatok megsegítése, az egységes protokollok implementációjának vizsgálata,
az infrastrukturális feltételek javítása.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés

19608

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

A tehetség felismerése és társadalmi hasznosulása érdekében támogatni kell a fogyatékos fiatalokat integráló
tehetségsegítő programokat, valamint a fogyatékos fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
Meg kell teremteni a köznevelési, az egészségügyi és a szociális továbbképzési rendszer fogyatékossággal
érintett képzéseinek kapcsolódási pontjait, az elérhető kreditek kölcsönös elismertetésével gondoskodni kell
azok átjárhatóságáról, össze kell hangolni az ágazati képzési jogszabályokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, továbbá a szakképzésből kiszoruló vagy arra még nem felkészült
enyhe értelmi fogyatékos tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében meg kell teremteni
a piacképes ismereteket biztosító hatékonyabb gyakorlati képzések jogszabályi keretét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
A fogyatékos fiatalok felsőoktatásban való részvételének elősegítése és lemorzsolódásuk megelőzése
érdekében egyénre szabott komplex szolgáltatásokat kell kidolgozni és bevezetni, meg kell teremteni
a fogyatékosságügyi koordinátorok országos hálózatát, tevékenységüket ajánlásokkal, jó gyakorlatok
bemutatásával kell segíteni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. május 31.
Forrás:
fogyatékos hallgatók után járó kiegészítő támogatás
Elő kell segíteni a fogyatékosságügyi, hozzáférhetőségi, rehabilitációs ismeretek beépülését a releváns
felsőoktatási képzésekbe.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. augusztus 31.
Forrás:
forrást nem igényel
El kell készíteni a magyar jelnyelv sztenderdizációját és nyelvészeti leírását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 31.
Forrás:
Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 5.4.6./B-13/1-2013-0001
azonosító jelű, „JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései”
című kiemelt projekt
Az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával ágazatközi munkacsoportot kell létrehozni a bilingvális
oktatás bevezetése feltételrendszerének, ütemezésének, valamint a szükséges képzések, tananyagok,
módszertan rendszerének kidolgozása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
Forrás:
forrást nem igényel
Projektet kell indítani a bilingvális oktatási módszer bevezetésének és a magyar jelnyelv oktatásának
megalapozása, személyi feltételeinek megteremtése, valamint a bilingvális oktatáshoz szükséges módszertan
és tananyagok kidolgozása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
Annak érdekében, hogy a fogyatékos fiatalok a jövőbeni munkájuk szempontjából releváns kompetenciákat
biztosító gyakorlati képzésekben részesüljenek, meg kell vizsgálni az egyéni képességeikhez igazodó,
beilleszkedésüket elősegítő program indításának lehetőségét és annak feltételeit, amely támogatja a későbbi
nyílt munkaerőpiacra történő belépésüket.
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Felelős:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
2015. december 31.
forrást nem igényel
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Határidő:
Forrás:
4. Foglalkoztatás
4.1. Meg kell vizsgálni a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése
érdekében az atipikus foglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket, az ellátható tevékenységeket. A vizsgálat
alapján meg kell határozni az atipikus foglalkoztatás speciális szervezési igényeit, foglalkoztatási formáktól
függően fel kell mérni a koordinációs feladatokat, szükséges eszközbeszerzési igényeket, valamint
a potenciális munkavállalók megfelelő felkészítéséhez szükséges képzéseket, átképzéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. évtől folyamatosan
Forrás:
EFOP 1. prioritás
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 5. prioritás
4.2. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkalehetőségeinek bővítése, valamint
szélesebb körű nyílt munkaerő-piaci elhelyezése érdekében fenn kell tartani a foglalkoztatást segítő
szolgáltatások országos hálózatát és módszertani központját, továbbá a média és a közigazgatási szervek
bevonásával népszerűsítő programokat szükséges szervezni a munkáltatók szemléletváltása, a célcsoportba
tartozó személyek foglalkoztatási lehetőségeinek megismerése érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos, a szolgáltató hálózat és a kommunikáció esetében 2015. december 31.
Forrás:
a TÁMOP 5.3.8 azonosító jelű, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása”
elnevezésű projekt A1, A2 komponense; az Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatások, melynek
finanszírozása 2015-ben a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás sorról
történik; EFOP 1. prioritás
4.3. A munkáltatókkal szélesebb körben meg kell ismertetni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett
Virtuális Munkaerő-piaci Portált, ezen keresztül a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a rehabilitációs
hatóságok szolgáltatásait, amely lehetőséget kínál a munkáltatók részére a fogyatékos és megváltozott
munkaképességű személyek számára felajánlott nyílt munkaerő-piaci álláshelyeik bejelentésére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. évtől folyamatosan
Forrás:
központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1/1/3 sor
4.4. Támogatni kell a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkavégzésük helyére történő
eljutását, a munkavégzést segítő, lehetővé tevő speciális eszközök, berendezések beszerzését, a munkahelyek
megfelelő, szükség és igény szerinti adaptációját. Mindezeket a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatását elősegítő projektekben elszámolható költségként kell szerepeltetni.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. évtől kezdődően
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása a GINOP 1. prioritás, melyről az éves fejlesztési keretek
tervezése során születik döntés, EFOP 1. prioritás
5. Szociális szolgáltatások és ellátások
5.1. Támogatni kell az integrált bölcsődei és óvodai ellátást, ennek megalapozására meg kell vizsgálni
a fogyatékos gyermekek megfelelő ellátásának feltételeit és az ellátásuk szükségleteit annak érdekében,
hogy a fogyatékos gyermekek minél nagyobb számban vehessék igénybe a szolgáltatásokat. A vizsgálatot
követően szolgáltatásfejlesztési javaslatokat kell megfogalmazni.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a bölcsődei ellátási formán túl, a napközbeni ellátás egyéb
formáinál miként lehet ösztönözni a szolgáltatókat a sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek
ellátására. A vizsgálat eredményeire alapozva fejlesztési javaslatokat kell kidolgozni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. szeptember 30.
Forrás:
központi költségvetés
A fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében fel kell mérni az elérhető szolgáltatások hatékonyságát
és azok országos lefedettségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 30.
Forrás:
forrást nem igényel
Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos személyek részére a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan
Forrás:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Felül kell vizsgálni a fogyatékos emberek személyes életvezetését, önálló életvitelét támogató szociális
szakemberek képzését, és szükség esetén módosítani, fejleszteni kell a szakemberek képzési követelményeit
– ennek részeként meg kell jeleníteni a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó ágazatok (kiemelten
az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás) szakmai, módszertani ismereteit –, továbbá bővíteni kell
a képzésekbe bevont szakemberek körét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. évtől folyamatosan
Forrás:
az EFOP 3.8.2. azonosító jelű, „Szociális humánerőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül”
elnevezésű projekt
Fel kell mérni az idősek otthonaiban az intézményi jogviszonnyal rendelkező fogyatékos személyek számát,
továbbá számszerűsíteni kell az idősek otthonaiban és a fogyatékos személyek otthonaiban a szolgáltatást
igénybe vevők között mutatkozó átfedéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
Fejleszteni kell az autista személyek ellátásában szereppel bíró szolgáltatásokat, támogatni kell
az autizmus specifikus szolgáltatások kialakítását, javítani kell az autista személyek és családjaik számára
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
Folytatni kell a fogyatékos személyek, valamint a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek átmeneti
és rehabilitációs intézményeinek korszerűsítését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
A fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben való ellátásának elősegítése érdekében fejleszteni
kell a támogató szolgáltatás infrastruktúráját, gondoskodni kell új gépjárművek beszerzéséről, valamint
a meglévő gépjárműpark cseréjéről és karbantartásáról. Növelni kell a támogató szolgáltatások kapacitását,
biztosítani kell a szolgáltatás országos lefedettségét és fogyatékosságtípustól függetlenül biztosítani kell
a szolgáltatáshoz való egyenletes, egyenlő esélyű hozzáférést.
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Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
5.10. Folyamatosan biztosítani kell a súlyos fogyatékos személyek fogyatékossági támogatásának és a vakok
személyi járadékának évenkénti emelését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
évenként, a nyugdíjemelés időpontjának megfelelően
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
5.11. Át kell tekinteni az ápolási díj szabályrendszerét, különös tekintettel a jelenlegi széttagolt állapotvizsgálati
rendszer egységesítése, valamint az ápolási díjban részesülők szociális biztonságának erősítése
szempontjából.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
Forrás:
forrást nem igényel
5.12. Munkacsoport keretében át kell tekinteni a megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott
ellátások szabályozását, valamint a szociális foglalkoztatás szabályrendszerét az ellátásokban részesülők
szociális biztonságának erősítése, valamint annak érdekében, hogy az ellátások hatékonyabban támogassák
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. Ennek keretében megvalósul a megváltozott
munkaképességű emberek részére biztosított szociális foglalkoztatási rendszer átalakítása.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
Forrás:
forrást nem igényel
6. Komplex rehabilitáció
6.1. Továbbképzési programok kidolgozásával és kapcsolódó képzések indításával fejleszteni kell a felnőtt
korú fogyatékos személyek komplex minősítését végző, szakértői bizottságokban dolgozó szakemberek
fogyatékosság specifikus kompetenciáját.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. évtől folyamatosan
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
6.2. A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó minősítési
folyamatok racionalizálása, fejlesztése, hatékonyságának növelése érdekében, munkacsoport keretében kell
áttekinteni a komplex minősítés folyamatát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
6.3. Fejleszteni kell a felnőttkorban látássérülté vált személyek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó
szervezetek kapacitását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/20/8 sor
6.4. Munkacsoportot kell létrehozni a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása
(FNO) gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata céljából.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
6.5. A komplex rehabilitáció hatékonyságának növelése és a rehabilitációs életút folyamatának nyomon
követhetősége érdekében végre kell hajtani azokat az informatikai fejlesztéseket, amelyek az adatbázisok
összekapcsolásával és megfelelő rendszerezésével – az adatvédelmi szempontokra figyelemmel – alkalmasak
naprakész információkat tartalmazó központi információs felület kialakítására.

19612

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

Felelős:

emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
6.6. Elő kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációjának szakmai tartalmát szabályozó jogszabály
tervezetét, valamint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás a jövőben
valamennyi fogyatékossági csoport számára elérhető legyen.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
6.7. Át kell tekinteni a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjában
részt vevő szakemberek jogszabályban előírt képzettségi követelményeit és a rehabilitációs szükségletekhez,
feladatokhoz igazodóan kell azokat módosítani.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
7. Önrendelkezés, önálló életvitel
7.1. Át kell tekinteni a támogatott döntéshozatalra vonatkozó bírósági és gyámhatósági jogalkalmazói
gyakorlatot, ennek alapján az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával képzéseket kell kidolgozni
és indítani a bírák, igazságügyi orvosszakértők, gyámhatóságok, szociális, valamint egészségügyi
intézményekben dolgozó szakemberek, gyermekvédelmi gyámok, továbbá a hivatásos támogatók és
a hivatásos gondnokok részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. évtől folyamatosan
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/18 és 20/8 sor
7.2. Létre kell hozni egy ágazatközi, az érintett civil résztvevőkkel kiegészített munkacsoportot a lakás
és lakókörnyezet akadálymentesítésének támogatási rendszerére vonatkozó felülvizsgálat, valamint
a támogatási rendszer átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozása céljából.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. április 15.
Forrás:
forrást nem igényel
7.3. Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely a szociális intézmény férőhely kiváltás koordinatív-módszertani
támogatását biztosítja.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
az EFOP 1.9.1. azonosító jelű, „Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs
műhely kialakítása, a kiváltásra történő képzés és felkészítés biztosítása” elnevezésű projekt
7.4. Az előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott lakhatással
kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
7.5. Projektet kell indítani a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményi férőhelyek személyközpontú, tényleges
kiváltása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
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8. Fogyatékos személyek és családjaik
8.1. Az egészségfejlesztési irodák továbbfejlesztésére és számának növelésére irányuló projekt részeként javítani
kell a fogyatékos személyek és családtagjaik egyenlő esélyű hozzáférését az irodák szolgáltatásaihoz.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/10/2 sor és EFOP
1. prioritás 8. konstrukció
8.2. A fogyatékos személyek és az őket otthonukban ellátó hozzátartozók munkaerő-piaci re-integrációja
érdekében olyan ösztönző-rendszereket kell kidolgozni, amelyek megfelelően motiválják a munkáltatókat
a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
a GINOP 5.3.2. azonosító jelű, „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
– rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” program
8.3. Projektet kell indítani a fogyatékos emberek és családjaik otthonában nyújtott időszakos kísérés és ellátás
szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása érdekében, ennek keretében növelni kell a nyújtott
szolgáltatási óraszámok és a szolgáltatásba bevont családok számát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. évtől folyamatosan
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
8.4. Komplex programokat és helyi pályázatokat kell kidolgozni a fogyatékos gyermeket nevelő családok,
valamint a fogyatékos szülők mentálhigiénés támogatása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. évtől folyamatosan
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/16/7 sor és az EFOP
1.2.1. azonosító jelű, „Védőháló a családokért” elnevezésű projekt
8.5. Meg kell vizsgálni, hogy az alapfokú oktatási intézménybe járó gyermekek fogyatékos szülője számára miként
lehet biztosítani a gyermek által használt tankönyvek egyenlő esélyű hozzáférhetőségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
9. Közlekedés
9.1. Fejleszteni kell az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit a menetrendszerinti közösségi közlekedésben,
ez magába foglalja a személyszállításban részt vevő járművek, a pályaudvarok, az állomás és a megállóhely
személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részeinek hozzáférhetőségét.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
9.2. Figyelemmel kell kísérni a közlekedés hozzáférhetőségét érintő nemzetközi egyezményekből, európai uniós
normákból, valamint ajánlásokból adódó feladatokat, biztosítani kell a hazai szabályozási környezet és
az ezekből adódó feladatok összehangolását.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
Forrás:
központi költségvetés
10. Sport, kultúra, turizmus
10.1. Fejleszteni kell a fogyatékos személyek hazai és nemzetközi versenysportját, valamint bővíteni kell
a rendelkezésre álló speciális sporteszközök körét, továbbá biztosítani kell a sportegészségügyi hálózathoz
való egyenlő esélyű hozzáférést.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
10.2. Fejleszteni kell a fogyatékos személyek terápiás, rehabilitációs jellegű sportoktatását és a kapcsolódó
sporttevékenységek fogyatékos személyek számára is egyenlő eséllyel való hozzáférhetőségét.

19614

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 127. szám

Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
központi költségvetés
10.3. Aktualizálni kell a 2009-ben készített, fogyatékos emberek szabadidős utazási szokásaira vonatkozó éves
kutatást, így a vendégkör sajátos turisztikai szolgáltatási igényeinek ismeretében lehetőség nyílik az egyes
fogyatékosságtípusok szerinti elvárások alapján akadálymentesnek minősülő turisztikai szolgáltatások
azonosítására és a nemzeti turisztikai marketing szervezet (Magyar Turizmus Zrt.) online adatbázisában
hozzáférhetővé tételére. A fogyatékos turisták magas színvonalú kiszolgálása érdekében bővíteni
kell a turisztikai szolgáltatók akadálymentes turizmussal kapcsolatos ismereteit, és szemléletformáló
programokkal kell támogatni őket.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. május 31.
Forrás:
Turisztikai célelőirányzat
GINOP 1.3.5. azonosító jelű „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program”
10.4. Támogatni kell a fogyatékos személyek akadálymentes könyvtárhasználatát, ennek keretén belül el kell
végezni a könyvtárak szakértői szintű helyszíni vizsgálatát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
2015. és 2016. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/11/1
sor, EFOP 3. prioritás 3. konstrukció és 4. prioritás 1. konstrukció
10.5. A 10.4. alpontban foglalt feladat megvalósulását követően, annak eredményeire támaszkodva támogatni kell
a fogyatékossággal élő személyek könyvtárhasználatát segítő innovációkat és a könyvtári dokumentumok
minél szélesebb körű hozzáférhetőségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 3. prioritás 3. konstrukció és 4. prioritás 1. konstrukció
10.6. Módszertani támogatás nyújtásával, mentorhálózat létrehozásával támogatni kell a közművelődési
szakemberek munkáját, valamint szakmai továbbképzését és felkészítését, hogy erősödhessen a helyi
közösségek, azokon keresztül az egyének, különösen a fogyatékos személyek önálló cselekvési szándéka és
képessége, továbbá társadalmi szerepvállalása.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 1. prioritás 3. konstrukció
10.7. Biztosítani kell a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek,
különösen a fogyatékos személyek formális oktatásba és a munkaerőpiacra történő be-, illetve visszalépését
elősegítő, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák és önsegítő képességek fejlesztését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 3. prioritás 7. konstrukció
10.8. Kompetencia- és személyiségfejlesztő programokat kell indítani – elsősorban tanórán kívüli és szabadidős
kulturális tevékenységek, nem formális, informális tanulási alkalmak megvalósításával –, melyek elősegítik
a fogyatékos személyek tanuláshoz történő hozzáférését, az olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák
fejlesztését, valamint az anyanyelvi, a viselkedési és a befogadási kultúra fejlesztését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
EFOP 3. prioritás 3. konstrukció
11. Többszörösen veszélyeztetett csoportok
11.1. A fogyatékos nők társadalmi integrációja érdekében pályázati programokat kell indítani a helyi
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi közösségek részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
az EFOP 1.2.1. azonosító jelű, „Védőháló a családokért” elnevezésű projekt
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11.2. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerést kell alapítani a fogyatékos gyermeket
nevelő nevelőszülők számára munkájuk elismerése céljából.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/18 és 20/20/6 sor
11.3. Felül kell vizsgálni az örökbe fogadni szándékozók felkészítését és a fogyatékos gyermeket örökbefogadók
támogatásának lehetőségeit, és intézkedéseket – egyebek mellett szemléletformáló programokat – kell
kidolgozni annak érdekében, hogy növekedjen az örökbefogadott fogyatékossággal élő gyermekek száma.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet
11.4. Nevelőszülők, nevelőszülőket támogató gyermekvédelmi szakemberek számára a fogyatékos gyermekek
nevelésével, ellátásával kapcsolatos ismeretek növelését, kompetenciáik fejlesztését célzó intézkedéseket
kell kidolgozni és megvalósítani annak érdekében, hogy növekedjen a gyermekvédelmi szakellátáson belül
a nevelőszülőknél élő fogyatékos gyermekek száma.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. november 30.
Forrás:
az EFOP 3.8.2. azonosító jelű, „Szociális humánerőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül”
elnevezésű projekt
11.5. Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül kiemelt
fontosságú a gyermekek szociális és egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának
(fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
11.6. Elő kell készíteni egy problématérképen alapuló, a meglévő szakmai adatokat és tapasztalatokat magában
foglaló kutatási tervet a halmozottan fogyatékos személyek jelenlegi helyzetének feltárása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/20/8 sor
11.7. Kiemelt projekt keretében ki kell dolgozni és modellezni kell a kommunikációjukban súlyosan akadályozott
személyek társadalmi integrációját biztosító minőségi komplex kommunikációs szolgáltatások rendszerét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
12. Hozzáférhetőség
12.1. Meg kell valósítani a hozzáférés minél magasabb fokú szintjének elérése érdekében a projektben résztvevő
kormányhivatalok „egyablakos ügyintézés”-t végző pontjainak (kormányablakok), illetve a kormányhivatalok
ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
a Társadalmi Infrastrukrúra Operatív Program 3.3.1/A-12/2 azonosító jelű,
„a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés”
projekt
12.2. Előzetes felmérésre alapozva a hatályos szabványok figyelembevételével meg kell teremteni valamennyi
fogyatékos személy számára a kormányzati honlapok hozzáférhetőségét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. április 15.
Forrás:
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet
12.3. Aktualizálni kell az akadálymentes épített környezet tervezését segítő módszertani segédletet.
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Felelős:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 1.
Forrás:
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/1/38 sor
12.4. Folytatni kell a közszolgáltatások komplex akadálymentesítését, ennek keretében biztosítani kell járási
szinten legalább egy bölcsőde, óvoda, továbbá alapfokú oktatási intézmény teljes körű hozzáférhetőségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. április 15.
Forrás:
a finanszírozás tervezett forrása az EFOP, melyről az éves fejlesztési keretek során születik döntés
12.5. Ki kell dolgozni a pénzintézeti szolgáltatások egyenlő esélyű és biztonságos hozzáférhetőségének jogszabályi
keretrendszerét.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
Forrás:
forrást nem igényel
12.6. A látássérült személyek médiaszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése érdekében audio-narráció
alkalmazásával kell modellprogramot indítani.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
Forrás:
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet

A Kormány 1654/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) 12. pontja helyében
a következő rendelkezés lép:
„12. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, szakmai testületekkel
az előterjesztéssel kapcsolatban folytatott, törvény által előírt egyeztetések összefoglalóját.”
2. Hatályát veszti az Ügyrend 23. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány1655/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak jelöléséről
A Kormány a munkaadók és a munkavállalók szervezetei, valamint a civil társadalom egyéb területei, így különösen
a gazdasági és társadalmi élet, az állampolgári részvétel, a szakmai és a kulturális területek reprezentatív szereplőit
tömörítő szervezetek érdekeinek az Európai Unióban történő képviselete céljából az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság tagjainak sorába a következő személyeket jelöli:
I. csoport (munkaadók):
1.
Dr. Edelényi András,
2.
Dr. Komoróczky István,
3.
Süle Katalin,
4.
Vadász Júlia Borbála;
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II. csoport (munkavállalók):
1.
Dr. Kállay Piroska,
2.
Nemeskériné Koller Erika,
3.
Dr. Pásztor Miklós,
4.
Dr. Weltner János;
III. csoport (egyéb tevékenységek):
1.
Dr. Baráth Etele,
2.
Dr. Cser Ágnes,
3.
Joó Kinga,
4.
Topolánszky Ákos.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
a Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggésben az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
Országos Toxikológiai Intézet költözéséhez szükséges költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggésben, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos
Toxikológiai Intézetének költözésére irányuló, a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú, természetben
a Budapest XIII. kerület Szabolcs utca 33. szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházással kapcsolatban
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai
feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport terhére,
a)
260 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási
jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlanberuházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;
b)
140 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 9. Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a ....../2015.(......) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Igazságügyi Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

344740
004855

X.

XLIII.

9

2

329639
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
7
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegű kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2
Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6
Beruházások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

50

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-400 000
40 000
100 000

260 000

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

50

ezer forintban

-400 000
140 000
I.n.év
400 000

II. n.év

III.n.év
400 000

IV.n.év
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Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
344740
7
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
X.
Igazságügyi Minisztérium
004855
9
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
20

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1657/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet ligetének fejlesztésével kapcsolatos
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet liget fejlesztésének céljából 300,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 65. Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerint átcsoportosított előirányzattal
történő elszámolásról, illetve a fel nem használt előirányzat Miniszterelnökség részére történő visszafizetéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
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1. melléklet az 1657/2015. (IX. 14.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

349606
XX.

20

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Alcím
szám

1

24

Jogcím
csop.
szám

65

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

XX.

Cím
szám

30

20

277145
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-300,0

300,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

1

24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

65

11
2

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-300,0

300,0

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

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

Összesen

I.n.év
300,0

II. n.év

III.n.év
300,0

IV.n.év
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349606

K6

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

11

277145

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
szám
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A Kormány 1658/2015. (IX. 14.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány közhasznú jogállása
nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése,
továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről
szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 9.9.4. pontja alapján a következő határozatot hozza:
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
a)
hogy kezdeményezze a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány) közhasznú jogállása nyilvántartásba vételét;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
b)
hogy a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele érdekében vizsgálja felül a Közalapítvány alapító okiratát
és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat bírósági nyilvántartásba vételét követően
gondoskodjon annak a Magyar Közlönyben való közzétételéről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

