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Kormányrendeletek

A Kormány 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten
megvalósuló beruházásával 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 Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest 184088/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő üzem és az ahhoz
kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és
üzemeltetésének beindításához 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 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
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)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
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 közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

27099

1. melléklet a 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten
megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított eljárások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

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,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és 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,
erdővédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez,
működtetéséhez szükségesek,
az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) szerinti támogatási rendszer keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt
bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bejelentésére és igazolására irányuló eljárásokra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeket a 2007–2013 programozási időszak tekintetében
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott intézkedésekre
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: FMR.) szabályoz.

2. §

(1) E rendeletet az FMR. 3. § (1) bekezdésében felsorolt, valamint a Kr. szerinti támogatási felhívásban meghatározott
rendkívüli körülmény, cselekmény vagy esemény (a továbbiakban együtt: esemény) igazolására, valamint vis
maiorként történő elismerésére kell alkalmazni.
(2) Ugyanazon esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában ugyanazon bejelentő tekintetében érdemi döntés
– függetlenül az érintett intézkedés forrásától – csak egyszer hozható.
(3) Amennyiben az FMR. alapján tett bejelentés az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban
lévő eljárást is érint, az FMR. szerinti eljárásban az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában hozott döntés
hatálya kiterjed az e rendelet szerinti intézkedésekre is. Ez esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) e rendelet alapján nem hoz döntést az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában.
(4) Amennyiben a kedvezményezett az esemény bekövetkezésének időpontjában termelői csoportban vagy
termelői szervezetben tagsággal rendelkezik, és e rendelet vagy az FMR. szerint tesz bejelentést, az esemény vis
maiorként való elismerésére vonatkozó döntést a termelői csoport vagy termelői szervezet e rendelet hatálya alá
tartozó intézkedése tekintetében, az intézkedésben részt vevő külön bejelentése nélkül is figyelembe kell venni
az intézkedésre vonatkozó jogszabályok alapján.

3. §

(1) Amennyiben a bejelentés az 1. § (1) bekezdés szerinti intézkedést érint, úgy a bejelentés benyújtására és igazolására
az FMR. szabályait kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel.
(2) Az FMR. alkalmazása során
a)
„ügyfél” alatt a Kr. szerinti „kedvezményezett”, illetve „bejelentő” értendő,
b)
az FMR. 6. § (3) bekezdésében a „jogszabály” alatt „támogatási felhívás” értendő,
c)
nem kell alkalmazni az FMR. 1. § (3) bekezdését, valamint 4. és 5. §-át.
(3) A bejelentést az FMR. szerinti vis maior bejelentő elektronikus felületen kell megtenni, és az esemény
bekövetkeztének igazolását, valamint a vis maior elismerését
a)
a támogatási döntés meghozatala előtti eljárási szakaszban az MVH mint a Kr. szerinti közbenső, illetve
közreműködő szervezet,

27101

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

b)

amennyiben az esemény a kifizetési döntés meghozatala előtti eljárási szakaszban következett be, úgy
az MVH mint a Kr. szerinti kifizető ügynökség

végzi.
(4) Az FMR. 3. § (1) bekezdés a), b), c), d), f ), j) és k) pontjában meghatározott esetekben az MVH az eseményt csak akkor
ismeri el vis maiorként, ha annak bekövetkezését a bejelentő hatósági bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlő
módon bizonyítja. Ha az esemény az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belül tűzeset
miatt következett be, úgy azt a bejelentőnek a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított
tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal vagy tűzvizsgálati jelentéssel kell igazolnia.
(5) Ha a bejelentés az FMR. 3. § (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik
– az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével –, akkor az MVH szakmai
véleményezés céljából megkeresi a megyei kormányhivatalt mint a Kr. szerinti közbenső, illetve közreműködő
szervezet által bevont szervezetet, amelynek az esemény bekövetkeztére vonatkozó szakmai véleményét a vis maior
elismerésére vonatkozó döntés meghozatala során köteles figyelembe venni.
(6) Az MVH az (5) bekezdés szerinti megkeresést a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül
– támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtási időszakban történő bejelentés esetén a kérelembenyújtási időszakot
követő tíz napon belül – köteles megtenni.
(7) Ha a bejelentő a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban kárbejelentést tesz,
akkor kérésére a kárbejelentést vis maior bejelentésnek is kell tekinteni. Ebben az esetben az agrárkár-megállapító
szerv kárbejelentésre vonatkozó döntésének hatálya az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eseményre
vonatkozó ténymegállapítások tekintetében – az esemény bekövetkeztének e rendelet szerinti igazolása tárgyában
hozott külön döntés nélkül – kiterjed a vis maior bejelentéssel érintett eljárásra is.
(8) Ha a bejelentő az Mkk. törvény szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban az agrárkár-megállapító szerv által igazolt
kárbejelentést tett, és ezt követően ugyanezen területre e rendelet szerinti vis maior bejelentést is tesz, akkor
az MVH jogosult mellőzni az (5) bekezdés szerinti szakmai véleményezést, és az esemény bekövetkeztének
igazolásáról a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján dönt.
(9) Az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esemény bekövetkeztének igazolása céljából az MVH az általa
az agrárkár-enyhítési hatáskörében működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatait jogosult
felhasználni.
(10) Amennyiben a vis maior elismeréséről hozott döntés a támogatási okirat módosítását igényli, az MVH
haladéktalanul kezdeményezi azt az irányító hatóságnál.
4. §

(1) A bejelentés elektronikus úton történő benyújtásával egyidejűleg az esemény bekövetkezését igazoló
dokumentumok másolatát mint a bejelentés mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani
az MVH-hoz.
(2) Az esemény bekövetkeztének igazolásához szükséges adatok hiánya vagy a szükséges mellékletek benyújtásának
elmaradása esetén az MVH a bejelentőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra 15 napos határidőt kell
megállapítani, amely indokolt esetben a bejelentő kérésére egyszer 15 nappal meghosszabbítható.

5. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
6. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha ugyanazon esemény
vis maiorként való elismerése tárgyában több eljárás van folyamatban, akkor az esemény bekövetkeztének
igazolása tekintetében a bejelentőre nézve kedvezőbb döntést kell alkalmazni a vis maiorral érintett intézkedések
tekintetében.
(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet hatályba lépésének időpontjáig az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 17/2015. (III. 30.)
MvM rendelet] hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében a vis maior bejelentés a 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet
szerint is benyújtható.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A belügyminiszter 78/2015. (XII. 23.) BM rendelete
az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól
Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §
24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
igénybevételre jogosult szerv: az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 9. §-ában meghatározott szerv,
2.
elemző személy: a központi szerv által foglalkoztatott olyan személy, aki kizárólag a központi szervnek
a Törvény végrehajtásával összefüggő elemzési, kiértékelési tevékenysége ellátásában vesz részt,
3.
elemzői helyiség: kizárólag arcképelemző tevékenység végzésére szolgáló, a központi szerv egyéb, jogszabály
által előírt feladatainak ellátására szolgáló más objektumaitól és helyiségeitől fizikailag elkülönített, saját
beléptető rendszerrel rendelkező épületrész,
4.
találati lista: az arcképelemző rendszer által elvégzett informatikai jellegű összehasonlító tevékenység
eredménye alapján képzett, arckép profilokat, technikai kapcsoló számokat, valamint az arckép profilok
alapját képező arcképmásokat és azok metaadatait tartalmazó adathalmaz,
5.
metaadat: az arckép profil alapját képező arcképmás felvételezésének dátuma, az arcképmáshoz tartozó
személy születési éve és neme.

2. A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása
2. §

(1) A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatását
az igénybevételre jogosult szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) bekezdés szerint kérheti a központi szervtől.
(2) Az igénybevételre jogosult szerv a kérelmét
a)
a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve
b)
az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító
rendszer útján
nyújthatja be a központi szervnek.

3. §		
A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása iránti
kérelemben meg kell jelölni
a)
az igénybevétel célját,
b)
az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c)
az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás
meghatározását és
d)
az igénybevételre jogosult szerv által írásban felhatalmazott, az adott ügyben eljárni jogosult személy 9. §
szerinti egyedi azonosítóját.
4. §		
A központi szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép
profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám átadását vagy a kiértékelési
tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását
a)
a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve
b)
az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító
rendszer útján
biztosítja.
5. §

(1) Ha az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre jogosult szerv arról
nyilatkozik, hogy az előtte folyamatban levő, az arcképelemző tevékenység igénybevételét megalapozó eljárásban
kiskorú személy veszélyeztetettsége, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető
helyzet, illetve kiemelt bűnüldözési érdek áll fenn, a központi szerv soron kívül jár el.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott soron kívüliségre vonatkozó nyilatkozatot az igénybevételre jogosult szerv
vezetője vagy az általa meghatalmazott személy tehet.
(3) Soron kívüli eljárás esetén a központi szerv haladéktalanul intézkedik az összehasonlítási és a kiértékelési
tevékenység elvégzéséről.
(4) Soron kívüli eljárás esetén a központi szerv a kérelem beérkezését követő 24 órán belül a 4. §-ban meghatározottak
szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott
arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja
az igénybevételre jogosult szervet a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről.
(5) Ha az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre jogosult szerv arról
nyilatkozik, hogy az arcképelemző tevékenységet a különleges jogrendben alkalmazandó intézkedésekkel vagy
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében veszi igénybe,
a központi szerv hivatali időben benyújtott kérelem esetén haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését
követő 2 órán belül, hivatali időn kívül benyújtott kérelem esetén a kérelem beérkezését követő 3 órán belül
a 4. §-ban meghatározottak szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység
eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot,
vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az igénybevételre jogosult szerv vezetője vagy az általa
meghatalmazott személy tehet.
6. §		
A Törvény 11. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (5) bekezdésében meghatározott kiértékelési tevékenység akkor
tekinthető eredményesnek, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett párhuzamos vizsgálata
azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmás
megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás eredményeképpen előálló találati lista egy
vagy több elemével.

3. A szolgáltatási szabályzat
7. §

(1) A központi szerv az arcképelemző tevékenység nyújtásának és igénybevételének műszaki, biztonsági és informatikai
biztonsági feltételeiről szolgáltatási szabályzatot ad ki.
(2) A szolgáltatási szabályzat tartalmazza
a)
az arcképelemző tevékenység leírását, valamint igénybevételének részletes műszaki, biztonsági és
informatikai biztonsági feltételeit,
b)
az arcképelemző tevékenység keretében továbbított adatok hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és
adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,
c)
az arcképelemző tevékenység keretében továbbított adatok megnevezését,
d)
ha a szolgáltatási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az arcképelemzési
nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,
e)
a szolgáltatási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, ideértve az igénybevételre jogosult szervek
tájékoztatásának rendjét.
(3) A központi szerv a szolgáltatási szabályzat és annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege minősített
adatnak nem minősülő és a nyilvánosságra kerülés esetén az arcképelemzési nyilvántartással kapcsolatos
információbiztonságot nem veszélyeztető részeit legkésőbb a szolgáltatási szabályzat vagy a változás tervezett
hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon elektronikusan közzéteszi.

4. A központi szerv és az igénybevételre jogosult szerv közötti együttműködési megállapodás
8. §

(1) A központi szerv és az igénybevételre jogosult szerv az arcképelemző tevékenység nyújtásának és igénybevételnek
műszaki és informatikai biztonsági feltételeire vonatkozóan együttműködési megállapodást köt.
(2) Az együttműködési megállapodás tartalmazza különösen
a)
az igénybevételre jogosult szervnek a szolgáltatási szabályzatban foglaltak tudomásulvételére és
elfogadására vonatkozó nyilatkozatát,
b)
az arcképelemző tevékenység nyújtásának adminisztratív feltételeit,
c)
az arcképelemző tevékenység nyújtásának műszaki feltételeit,
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d)
(3)
(4)
(5)

(6)

9. §

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági
esemény bekövetkezése esetén értesítendő személyek megnevezését, beosztását és elérhetőségét.
Az igénybevételre jogosult szerv az együttműködési megállapodás megkötése iránti szándéknyilatkozatának
a központi szervhez történő benyújtásával egyidejűleg csatolja az 1. melléklet szerinti adatait tartalmazó adatlapot.
A központi szerv a szándéknyilatkozat beérkezését követő 5 napon belül megvizsgálja, hogy az igénybevételre
jogosult szerv megfelel-e a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeknek.
Ha a vizsgálat alapján a központi szerv azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv teljesítette
a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket, a központi szerv a szándéknyilatkozat beérkezését
követő 15 napon belül intézkedik az együttműködési megállapodás megkötése iránt.
Ha az igénybevételre jogosult szerv a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket nem teljesíti,
a központi szerv a szándéknyilatkozat beérkezését követő 8 napon belül tájékoztatja az igénybevételre jogosult
szervet az általa észlelt hiányosságokról, valamint a 9. §-ban foglaltakról.

(1) Az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem kizárólag
az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti, a 8. § szerinti együttműködési megállapodás
megkötését követően nyújtható be.
(2) A központi szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja
az igénybevételre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint
a hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.

10. §		
Az igénybevételre jogosult szerv jogosultság nyilvántartásban rögzítendő adatait tartalmazó adatlapot
az 1. melléklet, az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem
adattartalmát, az arcképelemző tevékenység igénybevételére adott felhatalmazás megszűnéséről szóló értesítés
adattartalmát, valamint a hozzáférésre felhatalmazott személy jogosultság nyilvántartásban kezelt adatainak
változásáról szóló értesítés adattartalmát a 2. melléklet, az arcképelemző rendszer kezelésére jogosult személy
jogosultság nyilvántartásban rögzítendő adatait tartalmazó adatlapot a 3. melléklet tartalmazza.

5. A biztonsági intézkedések
11. §

(1) A központi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben, valamint a minősített adat
védelméről szóló törvényben foglalt követelmények érvényre juttatása – így különösen a jogosulatlan hozzáférés és
az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozás – érdekében intézkedni köteles.
(2) A központi szerv az elemzői és kiértékelési tevékenységet támogató informatikai eszközöket kizárólag csak
a központi szerv egyéb rendszereitől elkülönítetten, megfelelő információbiztonsági védelemmel ellátott zárt
hálózati szegmensben működtetheti.
(3) Az elemzői és kiértékelési tevékenységet támogató valamennyi informatikai eszköz kizárólag egyedi
jogosultságkezelés és megfelelő szintű azonosítás mellett használható.
(4) Az arcképelemző rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségekbe történő beléptetés tekintetében a központi
szerv köteles elkülönített elektronikus beléptető rendszert működtetni, továbbá köteles gondoskodni
az objektumvédelemről.
(5) Az elemző személy köteles minden gyanús, így különösen az elemzői tevékenység befolyásolás-mentességét
vagy az adatbiztonságot veszélyeztető eseményt soron kívül jelenteni a szervezeti egységét vezető személynek
(a továbbiakban: közvetlen felettes), aki köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az ügy kivizsgálása
érdekében.
(6) Az elemző személyek által folytatott kiértékelési tevékenység során – a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálata kivételével – az elemzői helyiségben kizárólag az elemző személy,
a központi szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető beosztású tisztviselője és azon személy tartózkodhat,
akinek azt a központi szerv vezetője engedélyezte.
(7) Az egymástól függetlenül végzett párhuzamos kiértékelési tevékenység kizárólag külön elemzői helyiségekben
végezhető el.
(8) Ha az elemző személy azt észleli, hogy olyan személlyel összefüggésben végez kiértékelési tevékenységet, akinek
személyazonossága előtte ismert, köteles a kiértékelési tevékenységét haladéktalanul félbeszakítani és a közvetlen
felettest ezen körülményről értesíteni. Az érintettséget jelző elemző személy az adott ügyben kiértékelési
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tevékenységet ezt követően nem végezhet. A közvetlen felettes haladéktalanul gondoskodik új elemző személy
kijelöléséről, egyúttal intézkedik az elemzői és a kiértékelési tevékenység ismételt elvégzéséről.
(9) A (8) bekezdés szerinti eseményről az abban érintett elemző személy feljegyzést készít. A feljegyzésben meg kell
jelölni az adott kiértékelés alapjául szolgáló kérelmet azonosító adatokat. A feljegyzés nem tartalmazhat személyes
adatot.
(10) A központi szerv az igénybevételre jogosult szervek részére történő adattovábbítással összefüggő belső
ügyviteli folyamatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, valamint a büntetőeljárásban részt vevők,
az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével alakítja ki.

6. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
Adatlap az igénybevételre jogosult szerv részére a jogosultság nyilvántartásban történő rögzítés
céljából
1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján az igénybevételre jogosult szerv következő
adatait jelzem:
a)
megnevezése:
b)
levelezési címe:
c)
telefonszáma:
d)
telefaxszáma:
e)
elektronikus levélcíme:
f)
hozzáférési jogosultság típusa:
g)
hozzáférési jogosultság keletkezésének ténye és időpontja:
2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása
3. A igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

2. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
A) Egyedi azonosító iránti kérelem arcképelemző tevékenység igénybevétele céljából
Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére
felhatalmazott személy részére az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító
biztosítását.
1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a következő adatokat jelzem:
a)
a hozzáférésre jogosult személy neve:
b)
a hozzáférésre jogosult személy személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:
c)
a hozzáférésre jogosult személy beosztása:
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d)
a hozzáférésre jogosult személy szervezeti egysége:
e)
a hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:
f)
a hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:
g)
a hozzáférésre jogosult személy egyedi azonosítója (ha azzal már rendelkezik):
2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása
3. Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

B) Értesítés (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység
igénybevételére adott felhatalmazás megszűnéséről
Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére
felhatalmazott személy részére kiadott, az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító
törlését.
1. A hozzáférésre jogosult személy
a)
neve:
b)
személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:
c)
beosztása:
d)
szervezeti egysége:
e)
hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:
f)
hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:
g)
egyedi azonosítója:
h)
hozzáférési felhatalmazása megszűnésének időpontja:
2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása
3. Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

C) Értesítés (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység
igénybevételére felhatalmazott személy jogosultság nyilvántartásban kezelt adatainak változásáról

1.

2.

3.
4.

Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére
felhatalmazott személynek a jogosultság nyilvántartásban kezelt adatai változásának az átvezetését.
A hozzáférésre jogosult személy
a)
neve:
b)
személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:
c)
beosztása:
d)
szervezeti egysége:
e)
hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:
f)
hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:
g)
egyedi azonosítója:
A hozzáférésre jogosult személy változással érintett adatai (kizárólag a változással érintett adat töltendő ki,
a változással nem érintett adatkör tekintetében a sort ki kell húzni):
a)
hozzáférésre jogosult személy neve:
b)
hozzáférésre jogosult személy személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:
c)
hozzáférésre jogosult személy beosztása:
d)
hozzáférésre jogosult személy szervezeti egysége:
e)
hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:
f)
hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:
Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása
Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata
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3. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
Adatlap az arcképelemző rendszer kezelésére jogosult személy részére a jogosultság nyilvántartásban
történő rögzítés céljából
1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a következő adatokat jelzem:
1.1. Az arcképelemző rendszer kezelésére (elemző tevékenység folytatására) jogosult személy
a)
neve:
b)
személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:
c)
beosztása:
d)
szervezeti egysége:
e)
hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:
f)
hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:
g)
hozzáférési jogosultságához rendelt felhasználói azonosítója (ha azzal már rendelkezik):
2. A szervezeti egység vezetőjének aláírása
3. A szervezeti egység bélyegző lenyomata

A belügyminiszter 79/2015. (XII. 23.) BM rendelete
a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 79/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
1. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklet
(a továbbiakban: 1. melléklet) 1. BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 1.4. Siklósi Rendőrkapitányság
pont 1.4.94. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.4.94. Drávaszabolcs vízi határátkelőhely”
2. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged
pont 6.7.9–6.7.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.7.9. Röszke közúti határátkelőhely
6.7.10. Röszke autópálya határátkelőhely
6.7.11. Röszke vasúti határátkelőhely
6.7.12. Ásotthalom közúti határátkelőhely
6.7.13. Szeged vízi határátkelőhely
6.7.14. Szeged–Röszke–Horgoš (Horgos) vasútvonal”
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3. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged
pontja a következő 6.7.15. alponttal egészül ki:
„6.7.15. Szeged vasútállomás”
4. Az 1. melléklet 6. CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 6.9. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak
pontja a következő 6.9.12. alponttal egészül ki:
„6.9.12. Csanádpalota autópálya határátkelőhely”
5. Az 1. melléklet 20. ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 20.3. Nagykanizsai Rendőrkapitányság pont
20.3.77–20.3.79. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.3.77. Letenye I. közúti határátkelőhely
20.3.78. Letenye II. autópálya határátkelőhely
20.3.79. Murakeresztúr vasúti határátkelőhely”
6. Az 1. melléklet 20. ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG alcím 20.3. Nagykanizsai Rendőrkapitányság pont
a következő 20.3.80. alponttal egészül ki:
„20.3.80. Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor) vasútvonal”
7. Az 1. melléklet 21. MÁS RENDŐRI SZERV alcím 21.1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„21.1. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
21.1.1. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
21.1.2. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. terminál légi határátkelőhely
21.1.3. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminál légi határátkelőhely
21.1.4. A légiforgalmi szolgálat központi létesítménye”

A belügyminiszter 80/2015. (XII. 23.) BM rendelete
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet,
valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. és 24. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.)
BM rendelet módosítása
1. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 8. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért és az arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi
szervnek az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 11. §
(4) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai
kapcsoló számot kell megadnia.
(4) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9. §-a
szerinti szervnek az Utv. 27. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai
kapcsoló számot kell megadnia.”
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2. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása
2. §		
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 80/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet C) Központi hivatalok 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)
„2.3. az arcképelemző tevékenység ellátásában résztvevő személyek munkaköre”
2. Az R. 1. melléklet C) Központi hivatalok 2. pont 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)
„2.5. a belső adatvédelmi felelős”

A belügyminiszter 81/2015. (XII. 23.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai
adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. §
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:
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1. A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve
átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról szóló
36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet módosítása
1. §		
A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult
központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról szóló 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet
(a továbbiakban: 36/2007. IRM rendelet) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Ez a rendelet
a) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB
tanácsi kerethatározatnak és
b) a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról
a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése
nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében
kiadott, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak
való megfelelést szolgálja.”
2. §		
A 36/2007. IRM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Hatályát veszti a 36/2007. IRM rendelet 3. § (5) bekezdés f ) pontja.

2. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról,
módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről,
valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági
bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása
4. §		
A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és
rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési
nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 21/2012. BM rendelet) a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve adatközlési kötelezettsége
11/B. § A pénzbírság vagy a helyszíni bírság befizetésének a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzését
követően a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában az általános rendőrségi
feladatokat ellátó szerv központi szerve a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f ) pontjában és (2) bekezdés o) pont
od) alpontjában meghatározott adatokat a befizetés azonosítását követően automatizált informatikai megoldással,
az általános szabálysértési hatóság által használt informatikai rendszer közreműködésével rögzíti.”
5. §		
A 21/2012. BM rendelet
1.
7. § a) pontjában a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontjában meghatározott adatokat,
valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában a szabálysértési elzárás felfüggesztésére vonatkozóan
meghatározott”,
2.
10. § b) pontjában a „pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „pontjában az elzárás kezdő és utolsó
napjára, valamint az azonnali szabadítás elrendelésére vonatkozóan meghatározott”,
3.
19. § (2) bekezdésében a „szervek kivételével” szövegrész helyébe a „szervek, személyek kivételével”,
4.
20. §-ában a „szerinti szerv” szövegrész helyébe a „szerinti szerv, személy”,
5.
23. § (1) bekezdésében a „jogosult szervek, továbbá” szövegrész helyébe a „jogosult szervek, személyek,
továbbá”
szöveg lép.

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása
6. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
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módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 22/2012. BM rendelet) 4. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés miatt indult
szabálysértési eljárás során, a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően a szabálysértési hatóságnál
leadott vezetői engedélyt a szabálysértési hatóság öt napon belül – az elvétel okának megjelölésével – megküldi
az engedélyt kiállító hatóságnak.”
7. §		
A 22/2012. BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járművezetéstől eltiltást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell)
„a) az eltiltás tartamát a vezetői engedély elvételétől, illetve leadásától eltelt idő beszámítására történő utalással
együtt,”
8. §		
A 22/2012. BM rendelet 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § (1) A szabálysértési hatóság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az eljárás alá vont személyt
a meghallgatásra történő idézésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselethez, a fordító, tolmács igénybevételéhez
való jogáról, valamint a Szabs. tv. 73. § (11) bekezdés b)–e) pontja szerinti jogokról.
(2) A képviselethez való jogra vonatkozó tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy a képviselő meghatalmazásának
a Szabs. tv. 53. § (3) bekezdése szerinti megvonását követően az eljárás során bármikor adható a képviseletre
vonatkozó újabb meghatalmazás, és az újabb meghatalmazás hatálybalépését megelőző eljárási cselekményeket
nem kell megismételni.
(3) A tájékoztatást egyszerűen, közérthető módon – szükség esetén a Szabs. tv. 73. § (12) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – kell megfogalmazni.
(4) A Szabs. tv. 101. §-a szerinti helyszíni idézés esetén a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy
meghallgatása kezdetén, a Szabs. tv. 126/A. §-a szerinti bíróság elé állítás esetén az előállítást végrehajtó helyszíni
bírság kiszabására jogosult személy a tárgyalás előtt az (1) bekezdés szerint tájékoztatja az eljárás alá vont személyt.”
9. §		
A 22/2012. BM rendelet 11. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság
határozatához mellékeli a meghatározott fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízást (a továbbiakban:
csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza:]
„c) az előkészítő eljárást lefolytató szerv által kiszabott rendbírság esetén az a) pont aa) alpontjában meghatározott,
valamint az a) pont ab)–ad) alpontjában a rendbírsággal összefüggésben meghatározott adatokat.”
10. §		
A 22/2012. BM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A Szabs. tv. 141. § (2e) bekezdésében meghatározott elektronikus hozzáférés keretében az általános
szabálysértési hatóság naponta, a saját beszedési számlájára a megelőző napon érkezett befizetésekről
– a beszedési számla elektronikus folyószámla kivonata megküldésével – elektronikus úton tájékoztatja az általános
rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szervét.
(2) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 141. § (2f ) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt
informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti az általános rendőrségi
feladatokat ellátó szerv központi szerve által használt informatikai rendszerbe.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adattovábbítás folyamatát az általános szabálysértési hatóság és az általános
rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve együttműködési megállapodásban határozza meg.”
11. §

(1) A 22/2012. BM rendelet a 16. §-át megelőzően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Perújítás”
(2) A 22/2012. BM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A bíróság a perújítás elrendeléséről szóló végzésében tájékoztatja az elkövetőt arról, hogy a perújításról való
tudomásszerzést követő nyolc napon belül kérheti a tárgyalás tartását, és arról, hogy erre irányuló kérelem hiányában
– ha a bíróság tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek – a perújítás során tárgyalás tartása nélkül jár el.”
12. §		
A 22/2012. BM rendelet 5. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) A Szabs. tv. 75. § (1a) bekezdése alapján a lefoglalás érdekében a birtokostól ideiglenesen elvett dologról
átvételi elismervényt kell adni a birtokosnak, amelyben fel kell tüntetni legalább
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a) azon szerv megnevezését, amelynek nevében a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy eljár,
b) az ideiglenesen elvett dolog birtokosának nevét, elérhetőségét,
c) az ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait, ismertetőjegyeit, mennyiségét és becsült forgalmi
értékét, valamint
d) az arról történő tájékoztatást, hogy az intézkedés ellen a lefoglalásról szóló határozat ellen benyújtható panasz,
illetve az érdemi határozattal szemben benyújtható jogorvoslat keretében élhet jogorvoslattal.
(2) Az ideiglenes elvett dolgot az elvételtől számított három munkanapon belül át kell adni a szabálysértési vagy
előkészítő eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak. A gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolog átadására
az ideiglenes elvételt követően haladéktalanul intézkedni kell.
(3) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv az ideiglenesen elvett dolgot a szabálysértési vagy előkészítő eljárás
lefolytatására jogosult hatóság részére történő átadásig a 28. § (1) bekezdésében meghatározott módon őrzi.”
13. §

(1) A 22/2012. BM rendelet 32. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában:)
„2. szabálysértési statisztikai adatgyűjtők:
a) a szabálysértés miatt eljáró hatóságok,
b) a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságok és törvényszékek,
c) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek,
d) a szabálysértési elzárást, a felfüggesztett szabálysértési elzárást, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő
szabálysértési elzárást, illetve a nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást végrehajtó
büntetés-végrehajtási intézetek,
e) a közérdekű munka végrehajtásában közreműködő állami foglalkoztatási szerv a 3. melléklet 4. pont
a) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.”
(2) A 22/2012. BM rendelet 32. § 2. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában:
szabálysértési statisztikai adatgyűjtők:)
„f ) az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve a pénzbírság vagy a helyszíni bírság végrehajtása
keretében a befizetések Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzése során a 3. melléklet 4. pont
c) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.”

14. §

(1) A 22/2012. BM rendelet 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 32. § 2. pont e) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a hatáskörébe tartozó
szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére
történő adatközlést követően haladéktalanul szolgáltatja a szabálysértési statisztikai rendszerbe.”
(2) A 22/2012. BM rendelet 33. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A 32. § 2. pont f ) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a hatáskörébe tartozó
szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére
történő adatközlést követően haladéktalanul – automatizált informatikai megoldással – szolgáltatja a szabálysértési
statisztikai rendszerbe.”

15. §

(1) A 22/2012. BM rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A szabálysértési statisztikai adatokat
a) a 32. § 2. pont a)–d) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértési eljárás
befejezését követően haladéktalanul,
b) a 32. § 2. pont e) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértést elkövetettek és
a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlését követően haladéktalanul,
dokumentált adatátadást megvalósító informatikai alkalmazással megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek,
amely azt a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendelkezésére bocsátja.”
(2) A 22/2012. BM rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A szabálysértési statisztikai adatokat
a) a 32. § 2. pont a) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértési eljárás
befejezését követően haladéktalanul, egy automatizált,
b) a 32. § 2. pont b)–d) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértési eljárás
befejezését követően haladéktalanul,
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c) a 32. § 2. pont e) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértést elkövetettek és
a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlését követően haladéktalanul,
d) a 32. § 2. pont f ) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértést elkövetettek és
a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlését követően haladéktalanul, egy automatizált,
dokumentált adatátadást megvalósító informatikai alkalmazással megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek,
amely azt a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendelkezésére bocsátja.”
16. §		
A 22/2012. BM rendelet 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/A. § (1) A 10/A. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 10/B. § a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról
szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) A 10/A. § (2) bekezdése a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban
ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő
tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való
kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk
(3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
17. §		
A 22/2012. BM rendelet 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők
a) a 3. melléklet 2. pont d) alpont IV. pontjában és
b) a 3. melléklet 3. pont a) alpont II. pontjában
meghatározott adatokat az egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai
adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról szóló 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet
hatálybalépését követő 30. naptól gyűjtik.”
18. §		
A 22/2012. BM rendelet
1.
4. § (1) bekezdés b) pontjában a „visszatartott dolog” szövegrész helyébe a „visszatartott, valamint a Szabs. tv.
75. § (1a) bekezdése alapján ideiglenesen elvett dolog”,
2.
4. § (1) bekezdés e) pontjában az „elvétele esetén annak tényét és” szövegrész helyébe az „elvétele vagy
a szabálysértési hatóságnál történt leadása esetén annak tényét, idejét és”,
3.
9. § (2) bekezdésében a „tartózkodási helye szerint” szövegrész helyébe a „tartózkodási helye, ennek
hiányában az elkövetés helye szerint”,
4.
11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „bíróság határozatához” szövegrész helyébe a „bíróság, továbbá
a rendbírságot kiszabó előkészítő eljárást lefolytató szerv a határozatához”,
5.
27. § (1) bekezdés j) pontjában a „tényét” szövegrész helyébe a „tényét, ideértve az ideiglenesen elvett
dologról átadott átvételi elismervény tényét is”,
6.
33. § (1) bekezdésében az „adatgyűjtők minden” szövegrész helyébe az „adatgyűjtők – az (1a) bekezdésben
foglaltak kivételével – minden”,
7.
33. § (1) bekezdésében az „adatgyűjtők – az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – minden” szövegrész
helyébe az „adatgyűjtők – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak kivételével – minden”,
8.
33. § (2) bekezdésében a „gyűjtik” szövegrész helyébe a „gyűjtik, illetve szolgáltatják”
szöveg lép.
19. §		
A 22/2012. BM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
20. §		
Hatályát veszti a 22/2012. BM rendelet
a)
10/B. § (3) bekezdése,
b)
15. § (1) bekezdése,
c)
17. §-a.
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4. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
módosítása
21. §		
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
57/2014. BM rendelet) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabálysértési hatóság a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülővel,
gyámmal szemben elrendelt elzárást kiszabó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti
a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.”
22. §		
Az 57/2014. BM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az elkövető a végrehajtásában fel nem függesztett szabálysértési elzárást kiszabó határozat jogerőre
emelkedésekor nincs őrizetben, a szabálysértési hatóság a bírósági határozat egyidejű kézbesítése mellett felhívja
az elkövetőt, hogy a szabálysértési elzárás végrehajtása végett a megjelölt napon, a felhívásban meghatározott bv.
intézetben jelentkezzék. A szabálysértési hatóság ezzel egyidejűleg
a) a bírósági határozat egy példányát megküldi a bv. intézetnek, fiatalkorú elkövető esetén az elkövető törvényes
képviselőjének és a fiatalkorú lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságnak, továbbá közli
a szabálysértési elzárás megkezdésének és végrehajthatósága elévülésének időpontját, valamint
b) a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülővel, gyámmal szemben elrendelt
elzárás esetén értesíti a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot.”
23. §		
Az 57/2014. BM rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálysértési hatóság az átváltoztató bírósági határozat elkövetőnek megküldött példányához – amennyiben
a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy az elkövető nincs bv. intézetben – felhívást csatol, amely
tartalmazza:)
„c) a 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott figyelemfelhívást, illetve tájékoztatást,”
24. §		
Az 57/2014. BM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:)
„a) a 4. § (2) bekezdésében felsoroltakat és”
25. §		
Az 57/2014. BM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A megismételt elővezetés sikertelenségéről való tudomásszerzést követő öt napon belül a szabálysértési
hatóság az elkövető körözését rendeli el.”
26. §		
Az 57/2014. BM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bv. intézet, valamint a rendőrségi fogda (a továbbiakban együtt: szabálysértési elzárást foganatosító szerv)
a szabálysértési elzárás foganatba vételéről, a szabálysértési elzárás kitöltéséről, illetve az elkövetőnek a pénzbírság,
helyszíni bírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról haladéktalanul értesíti]
„c) a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőjét, a fiatalkorú lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot, valamint – ha a fiatalkorú megelőző pártfogás alatt áll – a gyámhatóság útján a megelőző
pártfogót.”
27. §		
Az 57/2014. BM rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében az „a szabálysértési elzárást kiszabó” szövegrész helyébe az „a végrehajtásában fel nem
függesztett szabálysértési elzárást kiszabó”,
2.
5. § (1) bekezdésében a „lakóhely szerint” szövegrész helyébe a „fiatalkorú lakóhelye, tartózkodási helye
szerint”,
3.
13. § (2) bekezdés c) pontjában a „jegyzője által” szövegrész helyébe a „jegyzője vagy járási hivatal vezetője
által”
szöveg lép.
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5. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. §, a 10. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 18. § 7. pontja 2016. március
1-jén lép hatályba.

29. §

(1) Az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet
a)
a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB
tanácsi kerethatározatnak és
b)
a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról
a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy
megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása
tekintetében kiadott, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) A 8. § és a 16. § a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és 11. cikk (3) bekezdésének, továbbá a büntetőeljárás során és az európai
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely
harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt
harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (3) bekezdésének és 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
1. A 36/2007. IRM rendelet Melléklete szerinti Tanúsítvány h) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:)
„3. Kérjük, jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező eljárási
cselekménynél:
3.1. o Igen, az érintett személy személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező eljárási
cselekménynél.
3.2. o Nem, az érintett személy nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező eljárási cselekménynél.
3.3. Ha megjelölte a 3.2. pontot, kérjük, adja meg az alábbi tények valamelyikének a fennállását:
o 3.3.1.a. az érintett személyt személyesen idézték ......................................... -ára/-ére (év/hónap/nap), az idézésben
tájékoztatták annak az eljárási cselekménynek a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat
meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor
kerülhet;
VAGY
o 3.3.1.b. az érintett személyt nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott
annak az eljárási cselekménynek a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához
vezetett, és egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött eljárási cselekményről tudomást szerzett, és
tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;
VAGY
o 3.3.2. az érintett személy a kitűzött eljárási cselekmény ismeretében a meghatalmazott vagy a kirendelt jogi
képviselőjét azzal bízta meg, hogy az eljárási cselekmény során a védelmét ellássa, és a jogi képviselő ténylegesen
ellátta az érintett személy védelmét az eljárási cselekményen;
VAGY
o 3.3.3. a határozatot ............................. -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és
kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni,
és amely lehetővé teszi az ügy – beleértve az új bizonyítékokat – újbóli érdemi vizsgálatát, és amely az eredeti
határozat megváltoztatásához vezethet, valamint
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o az érintett személy egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot, vagy
o a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;
VAGY
o 3.3.4. a személy – miután kifejezetten tájékoztatták az eljárásról és az eljárási cselekményen való személyes
megjelenésének lehetőségéről – kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten
jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.
3.4. Ha megjelölte a 3.3.1.b., a 3.3.2., a 3.3.3. vagy a 3.3.4. pontot, kérjük adjon tájékoztatást az adott feltétel
teljesülésének módjáról:
............................................................................................................................................................................”

2. melléklet a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelethez
„3. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez
A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők az alábbi statisztikai adatokra kötelesek teljesíteni a szabálysértési
statisztikai adatgyűjtési kötelezettségüket:
1. Feljelentéssel kapcsolatos adatok:
a)
a feljelentés elutasításának ténye
b)
a feljelentés elutasításának oka
c)
a feljelentés elutasításáról szóló határozat kelte
2. Eljárással kapcsolatos adatok:
a)
eljárás megindításának alapja:
I.
feljelentés
II.
magánindítvány
b)
az eljárás alá vont személy:
I.
katona/nem katona
II.
nagykorú/fiatalkorú
III.
állampolgárság: magyar, EGT állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár
c)
ügyintézés időtartamára vonatkozó adatok: az iktatástól az első ügydöntő határozat meghozataláig eltelt idő
d)
az eljárás felfüggesztése:
I.
ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás felfüggesztésének időpontja
II.
ismeretlen elkövetővel szemben felfüggesztett eljárás továbbfolytatása esetén: a továbbfolytatás
időpontja
III.
ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: a felfüggesztés oka és időpontja
IV.
közvetítői eljárásra utalás esetén:
1.
a közvetítői eljárás alapját szabálysértési elzárással sújtható szabálysértés képezte, vagy
2.
a közvetítői eljárás alapját fiatalkorú által elkövetett, szabálysértési elzárással sújtható
szabálysértés képezte, vagy
3.
a közvetítői eljárás alapját fiatalkorú által elkövetett, szabálysértési elzárással nem
sújtható szabálysértés képezte, továbbá
4.
a közvetítői eljárásra utalás időpontja, és
5.
a közvetítői eljárást elrendelő szerv típusa, székhelye, és
6.
a közvetítői eljárás eredményességének ténye
e)
az eljárás megszüntetése:
I.
ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: a megszüntetés időpontja, a megszüntetés oka
II.
ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás megszüntetésének időpontja és oka
f)
kényszerintézkedések:
I.
lefoglalás esetén: a lefoglaló határozat kelte
II.
rendbírság kiszabása esetén: a rendbírság összege, a rendbírsággal érintett személy eljárásjogi
helyzete, a kiszabó határozat kelte
III.
eljárási esemény kapcsán elrendelt elővezetés esetén: az elrendelés időpontja, az elővezetéssel
érintett személy eljárásjogi helyzete

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

IV.
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elzárás végrehajtása kapcsán elrendelt elővezetés esetén: az elővezetés ténye, az elrendelésének
időpontja
V.
ruházat/csomag/jármű átvizsgálása esetén: az érintett személy eljárásjogi helyzete
g)
érdemi döntés meghozatalának módja:
I.
meghallgatás alapján lefolytatott/meghallgatás nélküli eljárásban
II.
tárgyaláson/tárgyalás nélkül
III.
bíróság elé állítás esetén: a bíróság elé állítás időpontja, kezdeményezője
h)
jogorvoslatok:
I.
panasz esetén: a panasz ténye, a panaszolt döntés típusa, a panasz elbírálásának időpontja, a panasz
elbírálásának eredményeként a panasznak helyt adott/ügyészhez továbbította
II.
kifogás esetén: a kifogás benyújtásának időpontja, a kifogás eredménye, bírósági elbírálás esetén
megszüntető, hatályban tartó vagy megváltoztató döntés ténye
III.
fellebbezés esetén: a fellebbezés ténye és hatása az első fokon eljárt bíróság határozatára
IV.
perújítás esetén: a perújítási eljárás kezdeményezője, a perújítási eljárás indításának alapja,
a perújítás hatása a megtámadott döntésre nézve
V.
helyszíni bírság felülvizsgálata esetén: a felülvizsgálat oka, eredménye, az eljáró szerv megnevezése,
a felülvizsgálat eredményeként hozott döntés időpontja
i)
szabálysértéssel okozott kár:
I.
ténye
II.
összege
III.
az eljárás alá vont személy megtérítette-e az eljárás során
IV.
a kár egyéb módon megtérült-e
j)
ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárások esetén továbbá: az eljáró szerv megnevezése, az eljárás
megindításának időpontja, a szabálysértés megnevezése, a szabálysértés elkövetésének helye, ideje
3. Szankciók:
a)
elzárás esetén:
I.
az elzárás büntetés kiszabására ismételt elkövetés miatt került-e sor
II.
az elzárás büntetés végrehajtása felfüggesztésének ténye, a döntés időpontja, a felfüggesztett
elzárás foganatosítása elrendelésének ideje és oka
b)
elkobzás esetén: az elkobzás felelősségre vonás mellett történt-e
4. Végrehajtás:
a)
közérdekű munka esetén:
I.
a közérdekű munkára történő jelentkezés ténye
II.
a közérdekű munka megkezdésének ténye
III.
a közérdekű munka befejezésének ténye és időpontja
b)
elzárásra történt átváltoztatás mellőzése esetén:
I.
ténye
II.
időpontja
III.
az alapeljárás hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítás ténye
c)
pénzbírság/helyszíni bírság esetén a befizetés módja:
I.
készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)
II.
belföldi postai átutalás (rózsaszín csekk)
III.
banki átutalás
IV.
POS terminál a helyszínen
V.
Elektronikus Fizetési és Elszámoló Rendszer (EFER)
d)
részletfizetéssel kapcsolatos adatok: részletfizetést engedélyező határozat ténye
5. Egyéb adatok:
a)
magánindítvány előterjesztésének ténye
b)
szabálysértési költség viselése:
I.
állam által viselt szabálysértési költség összege
II.
elkövető által viselt szabálysértési költség összege
c)
költségmentesség engedélyezésének ténye
d)
helyszíni idézés ténye
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e)

f)

a helyszíni bírság:
I.
kiszabására jelenlévő vagy távollévő személlyel szemben került-e sor
II.
kiszabásának időpontja
III.
távollévővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a bírság megfizetésre került: a bírság
összege, az elkövetett szabálysértés megnevezése, az elkövetés helye és időpontja
ügyészi felhívás esetén:
I.
az ügyészi felhívás ténye
II.
a felhívás időpontja
III.
a felhívás eredménye”

A földművelésügyi miniszter 92/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 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. §		
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyidejűleg a § a következő 9. és
10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. tenyészkoca: az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti, a tárgynegyedév
záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkoca és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül
termékenyített tenyészkoca süldő;
8. jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését, a tartási hely és művelet adatok megnevezését,
elvégzésének időpontját, és – amennyiben az adott műveletnél értelmezhető – mérési eredményeket tartalmazó
dokumentum, amelyet a kiállító aláírásával hitelesített;
9. sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (a továbbiakban:
MSTSz) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendeletben
(a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) meghatározott feladatok ellátását végző munkavállalója;
10. ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt, a Sertés-ENAR rendelet szerinti kód.”
2. §

(1) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatásban részesülő tenyészkocák számát a FELIR-ben a Sertés-ENAR rendelet előírásai szerint
nyilvántartott tenyészkoca létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a FELIR-ből az ENAR-szám alapján
kiállított dokumentum alapján kell meghatározni.”
(2) Az R. 2. § (5) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy – ideértve
a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki vagy amely
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában]
„bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül,
bd) az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács,
szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik,”
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(3) Az R. 2. § (5) bekezdés d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy – ideértve
a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki vagy amely]
„d) eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
e) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) előírásainak,
f ) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja
az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,”
(4) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatási évben, a támogatási kérelemben megjelölt tenyészkocák vonatkozásában a támogatási kérelem
benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.”
3. §		
Az R. 5. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„b) a megyei kormányhivatalnak a 2. § (5) bekezdés f ) pontja szerinti állat-egészségügyi nyilvántartási
kötelezettségeknek való megfelelésről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló
igazolását,
c) a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentumot
ca) a 2. § (4) bekezdése szerinti támogatható tenyészkoca létszámról, az adott tárgynegyedév záró napjára
vonatkozóan,
cb) arról, hogy az ügyfél eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
cc) arról, hogy az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó, a 6–9. §-ban foglalt feltételeket
az adott tárgynegyedév vonatkozásában teljesítette.”
4. §		
Az R. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. Adatszolgáltatás
10/A. § Az MSTSz az MVH részére a támogatási év kezdetéig átadja a sertéságazati területi felelős személyekről
összeállított listát, valamint a sertéságazati területi felelősök személyében bekövetkezett változás esetén soron kívül
értesíti az MVH-t.”
5. §		
Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.)
FM rendelet módosításáról szóló 92/2015. (XII. 23.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2016/2017.
támogatási évben és az ezt követő támogatási években benyújtott támogatási kérelmek alapján indult ügyekben
kell alkalmazni.”
6. §

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

7. §		
Az R.
a)
1. § 6. pontjában az „a 7–8. pont szerinti állatokat” szövegrész helyébe a „tenyészkocát” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „igénybe a tenyészkoca és a tenyésztésbe fogott süldő
(a továbbiakban együtt: tenyészkoca) tartása” szövegrész helyébe az „igénybe tenyészkoca tartása” szöveg,
c)
4. § (1) bekezdésében a „támogatási évet megelőző” szövegrész helyébe a „támogatási évet közvetlenül
megelőző” szöveg,
d)
4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
e)
4. § (4) bekezdésében, 1. melléklet 9. pont 9.1. és 9.3. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
f)
4. § (6) bekezdésében az „MVH a kérelem” szövegrész helyébe az „MVH a támogatási kérelem” szöveg,
g)
6. § (3) bekezdésében „kezelő állatorvos” szövegrész helyébe a „sertéságazati területi felelős” szöveg,
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h)

i)
j)

6. § (4) bekezdés b) pontjában
ha)
a „kezelő állatorvos igazolását” szövegrész helyébe a „sertéságazati területi felelős által kiállított
dokumentumot” szöveg,
hb)
az „igazolás” szövegrész helyébe a „dokumentum” szöveg,
7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a „kezelő állatorvos által ellenjegyzett”
szövegrész helyébe a „sertéságazati területi felelős által aláírt” szöveg,
10. § (4) bekezdésében a „vízvizsgálat elvégzésének időpontja” szövegrész helyébe a „vízmintavétel időpontja”
szöveg

lép.
8. §		
Hatályát veszti az R. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát.”
szövegrész.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 92/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. Keltezés, a sertéságazati területi felelős aláírása.”
2. Az R. 3. melléklet 7. pont 7.1–7.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek, egyidejűleg a 7. pont a következő
7.4. és 7.5. alponttal egészül ki:
(Mellékletek)
„7.1. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény
megalapozott, és az ügyfél eleget tett a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,
7.2. a megyei kormányhivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi
és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolása,
7.3. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum, amely tartalmazza az adott tárgynegyedév
zárónapjára vonatkozóan megállapított, támogatható tenyészkoca létszámot,
7.4. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum a támogatási igénnyel érintett tevékenységre
vonatkozó, 6–9. §-ban foglalt feltételek teljesítéséről, adott tárgynegyedév vonatkozásában,
7.5. az egyes, a rendelet 6–10. alcímei szerinti tevékenységeknél előírt dokumentumok.”

2. melléklet a 92/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
„4. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvíz ivóvíz minőségének feltételei
1. Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása saját víznyerőhelyről történik, a takarmányozáshoz használt
itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél a kifizetési kérelemhez csatolja:
1.1. az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy
az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek
tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1.1.1.
mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
1.1.2.
kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, valamint
1.2. a nyilatkozatot arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz
szennyeződésének megakadályozását.
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2. Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a takarmányozáshoz
használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél a kifizetési kérelemhez csatolja a vízszolgáltató
írásos nyilatkozatát – amely nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának idejénél – arról, hogy az általa
szolgáltatott víz ivóvíz minőségű.”

A földművelésügyi miniszter 93/2015. (XII. 23.) FM rendelete
egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek
módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés
a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés
b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és 2. alcím tekintetében 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 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében 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. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.)
FVM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről (a továbbiakban: MePAR) szóló
115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló
miniszteri rendelet”,
b)
1. § (2) bekezdésében a „MePAR” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
(a továbbiakban: MePAR)”
szöveg lép.

2. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program
részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
[a továbbiakban 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező
elektronikus adatlapon köteles adatot szolgáltatni a naptári évet követő év március 31-ig a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). Az adatlap kitöltési útmutatóját az agrárpolitikáért felelős miniszter
közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.”
(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A NÉBIH a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint beérkezett adatokat feldolgozza a termőföld használatra
vonatkozó kötelező előírások teljes körű adminisztratív ellenőrzése mellett. A NÉBIH az adatokból évenként
összesítést készít.
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(5) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti adatlapok trágyatárolásra vonatkozó adatait a vízvédelemért felelős miniszter
által vezetett minisztérium részére 60 napon belül elektronikus úton megküldi. Az országosan egységes elektronikus
adatszolgáltatás formátumát az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel egyezteti.”
3 .§		 Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében a „gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt
követő év augusztus 31. között)” szövegrész helyébe a „naptári évre vonatkozóan” szöveg lép.
5. §		
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatást a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell
teljesíteni.”
6. §		
Hatályát veszti az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet függeléke.

3. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása
7. §		
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.)
FVM rendelet] 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		
		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
1. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontjában a „gazdálkodási évben” szövegrész helyébe
a „tárgyévben”, 2.3. pontjában a „gazdálkodási év” szövegrész helyébe a „tárgyév” szöveg lép.
2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 3.1–3.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3.1. Legeltetéssel hasznosított terület
Település

Helyrajzi szám

MePAR
blokkazonosító

1.

_ _ _ _ _-_ - _ _

2.

_ _ _ _ _-_ - _ _

3.

_ _ _ _ _-_ - _ _

4.

_ _ _ _ _-_ - _ _

5.

_ _ _ _ _-_ - _ _

6.
3.1.1. Legelő állatok
Állatfaj kódja

__
__
__
__
__

Legeltetett terület (ha)

_ _ _ _ _-_ - _ _
Legeltetett állatok száma

Legelőn töltött napok száma

Település

Helyrajzi szám

MePAR blokk-azonosító

Termesztett

Termés

növény

t/ha

Kijuttatott szervestrágya

Trágyázott

Szerves

terület

trágya típusa

Hígtrágya

Istállótrágya

(ha)

(kód)

(m3/ha)

(t/ha)

1.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

2.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

3.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

4.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

5.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

6.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

7.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

8.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

9.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

10.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

11.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

__

Szervestrágyával kijuttatott
N hatóanyag
kg/ha
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3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben
N műtrágya
hatóanyag
(kg/ha)

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
Szervestrágya mennyisége
Átadott

Átvett

Híg-

Istálló-

trágya (m3)

trágya (t)

Átadó/átvevő adatai
Címe

Szervestrágya típusa
(kód)

Neve

Irányítószám

Település

Közterület
neve, jellege

Házsz.

Regisztrációs szám

__

__

__

____

__________

__

__

__

____

__________

__

__

__

____

__________

__

__

__

____

__________

__

__

__

____

__________

__

__

__

____

__________
”
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2. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Az egyes meg nem felelések 1. melléklet szerinti értékelése alapján a következő besorolást kell elvégezni:
A. Súlyosság szerint

1.

B. Mérték szerint

Kis jelentőségű

Enyhe

Közepes

Súlyos

0

1

3

5

C. Tartósság szerint

Gazdaságon

Gazdaságon

belüli vagy kismértékű

kívüli vagy nagymértékű

1

5

Rövid távon helyrehozható

Hosszú távon helyrehozható

Maradandó

1

3

5
”
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A földművelésügyi miniszter 94/2015. (XII. 23.) FM rendelete
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint
a 9. és 10. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában 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. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
(a továbbiakban: EMGA), az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedések
során bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bejelentésére és igazolására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azon intézkedések során bekövetkezett vis maior bejelentésére és igazolására,
amelyeket a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti támogatási rendszer
keretében meghatározott intézkedések vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet
(a továbbiakban: MvM rendelet) szabályoz.
(3) E rendelet rendelkezései az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése
szerint megvalósuló támogatások és egyéb intézkedésekben foglalt célok megvalósítása tekintetében is
alkalmazandók.

2. Az esemény bekövetkezésének igazolása és vis maiorként történő elismerése
2. §

(1) Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
vis maiorként ismer el olyan, e rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy
eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott
helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással
lehetett volna elhárítani.
(2) Amennyiben az ügyfél az esemény bekövetkezésének időpontjában zöldség-gyümölcs termelői csoportban vagy
termelői szervezetben tagsággal rendelkezik, és e rendelet vagy a Kr. szerinti támogatási rendszer keretében
az MvM rendelet szerint zöldség vagy gyümölcs termelését érintően tesz bejelentést, az esemény vis maiorként való
elismerésére vonatkozó döntést az e rendelet hatálya alá tartozó, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői
szervezet EMGA-ból finanszírozott intézkedése tekintetében, az intézkedésben részt vevő külön bejelentése nélkül
is figyelembe kell venni az intézkedésre vonatkozó jogszabályok szerint.
(3) Ugyanazon esemény bekövetkezésének igazolása tárgyában ugyanazon ügyfél tekintetében érdemi döntés
– függetlenül az érintett intézkedés forrásától – csak egyszer hozható.
(4) Amennyiben a bejelentés az e rendelet és az MvM rendelet hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban
lévő eljárást is érint, az esemény bekövetkezésének igazolására vonatkozó döntést e rendelet szerinti eljárásban kell
meghozni azzal, hogy a döntés hatálya kiterjed a Kr. szerinti támogatási rendszer keretében az MvM rendelet szerinti
intézkedésekre vonatkozó, folyamatban lévő eljárásokra is. Ez esetben az MVH az MvM rendelet alapján nem hoz
döntést az esemény bekövetkezésének igazolása tárgyában.
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(1) A 2. § alkalmazása során az MVH különösen a következő eseményeket ismeri el:
a)
az ügyfél halála;
b)
az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;
c)
a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem látható,
ca)
a mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági üzem) jelentős
részének a kisajátítása,
cb)
a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek, az erdősített területnek, erdőnek, továbbá
a támogatott tevékenységgel érintett földterületnek (a továbbiakban együtt: földterület)
a kisajátítása,
cc)
a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi
vagy csereszerződés megkötése, vagy
cd)
a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a földterületnek jogszabály alapján történő
átminősítése;
d)
a földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele, amennyiben ez a kötelezettségvállalás,
illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható;
e)
a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti csapás, illetve
szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső,
fagy, felhőszakadás);
f)
a mezőgazdasági üzem részét képező vagy erdőterületen elhelyezkedő, állattartást, egyéb mezőgazdasági
vagy feldolgozóipari tevékenységet, illetve egyéb támogatott tevékenységet szolgáló vagy támogatásból
megvalósított építmények vis maior következtében történő megsemmisülése, illetve olyan mértékű
megrongálódása, amely a rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti;
g)
az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerinti állat-járványügyi intézkedés miatti
állománycsökkenés;
h)
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy leölése;
i)
az ügyfél növényállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;
j)
zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági
intézkedés;
k)
az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett váratlan vagy tartós
akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős
többletköltséggel jár.
(2) Az (1) bekezdés a), b), c), d), f ), j) és k) pontjában meghatározott esetekben az MVH az eseményt csak akkor ismeri
el vis maiorként, ha annak bekövetkezését az ügyfél hatósági bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlő módon
bizonyítja.
(3) Ha az esemény az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belül tűzeset miatt következett be, akkor azt
az ügyfélnek a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal
vagy tűzvizsgálati jelentéssel kell igazolnia.
(4) Ha a bejelentés az (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik – az (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével –, akkor az MVH
a)
a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül,
b)
ha a bejelentés támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor
a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül, hiányosan benyújtott bejelentés esetén a bejelentés
hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül
megkeresi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 7/B. § (1) bekezdésében meghatározott szakhatóságot.
(5) Ha az ügyfél a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban kárbejelentést tesz, akkor
kérésére a kárbejelentést vis maior bejelentésnek is kell tekinteni. Ebben az esetben az agrárkár-megállapító
szerv kárbejelentésre vonatkozó döntésének hatálya a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eseményre vonatkozó
ténymegállapítások tekintetében – az esemény bekövetkezésének e rendelet szerinti igazolása tárgyában hozott
külön döntés nélkül – kiterjed a vis maior bejelentéssel érintett eljárásra is.
(6) Ha az ügyfél az Mkk. törvény szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban az agrárkár-megállapító szerv által igazolt
kárbejelentést tett, és ezt követően ugyanezen területre e rendelet szerinti vis maior bejelentést is tesz, akkor
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az MVH az esemény bekövetkezésének igazolásáról a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján
dönt.
(7) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esemény bekövetkezésének igazolása céljából az MVH az általa az agrárkárenyhítési hatáskörében működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatait jogosult felhasználni.
(8) Ha a vis maior esemény 2015. évben fennálló belvíz, akkor azt az MVH és a NÉBIH eljárásában a 256/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet 7/B. § (2) bekezdése alapján különösen nagyszámú ügyfelet érintő eseménynek kell tekinteni. Ebben
az esetben az MVH az esemény bejelentésétől számított tizenöt napon belül megkeresi a NÉBIH-et.
4. §

(1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/
EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján
az ügyfélnek fel nem róható oknak minősül a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 18. §-a szerinti ipari
zöldségnövény termesztése esetén a minősített vetőmag használatának igazolására az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.)
FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt határidőnek a vetőmagszállító, illetve az integrátor késedelmes szállítása
miatti elmulasztása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a vetőmag szállítását követő hét napon belül – a 12/2015. (III. 30.)
FM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §
(5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést az ügyfél a (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyújthatja be azzal, hogy a 6. § (2) bekezdés
b) pontjában említett adatként az (1) bekezdésben foglalt esemény leírását tünteti fel, és csatolja az ipari
zöldségnövény minősített vetőmagnak a részére történő késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát.
(4) A (3) bekezdés szerint indult eljárásban a 3. § (4) bekezdése, valamint a 6. § (3) bekezdés a) és c) pontja nem
alkalmazható.

5. §		
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló miniszteri rendelet vonatkozásában a dohánylevél 3. §
(1) bekezdés e) pontja szerinti esemény miatti jelentős mértékű minőségromlását vis maiorként az MVH akkor ismeri
el, ha az ügyfél azt az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.

3. A vis maior bejelentés benyújtása
6. §

(1) A 3. § (5) bekezdés szerinti eset kivételével az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint
az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani
az erre szolgáló elektronikus felületen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:
a)
az ügyfél-azonosítási adatokat,
b)
az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének időpontját, az esemény
leírását és következményeinek megjelölését –, és
c)
az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ca)
az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy
cb)
a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést
a)
az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül,
b)
az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül,
vagy
c)
az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben
azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára
figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől
számított hat hónapon belül
kell megtenni, amely határidő jogvesztő.
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(4) A 3. § (1) bekezdés a), b), c), d), f ), j) és k) pontjában meghatározott esetekben a bejelentéshez elektronikusan
mellékelni kell
a)
az esemény bekövetkezését tanúsító hatósági bizonyítvány vagy egyéb hitelt érdemlő igazolás másolatát,
vagy
b)
az a) pont szerinti okirat kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság vagy egyéb szerv által kiadott – az okirat
kiállítása iránti kérelem benyújtásának tényét tanúsító – nyilatkozatot.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az esemény bekövetkezését tanúsító igazolás másolatát annak közlésétől
számított tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
8. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha ugyanazon esemény
vis maiorként való elismerése tárgyában több eljárás van folyamatban, akkor az esemény bekövetkezésének
igazolása tekintetében az ügyfélre nézve kedvezőbb döntést kell alkalmazni a vis maiorral érintett intézkedések
tekintetében.
(2) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet hatálybalépésének
időpontjáig a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében a vis maior bejelentés
a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet szerint is benyújtható.

9. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
[a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A forgalmazható termék értékére vonatkozó, a 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4. § (1) bekezdése szerinti
minimumfeltétel szempontjából az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt elszenvedett, a szövetkezet és
a gazdasági társaság tagja részére
a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet), illetve
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: EMVA vis maior rendelet)
szerint elismert vis maior miatt bekövetkezett árbevétel-kiesés mértékét a szövetkezet és a jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság javára figyelembe kell venni.”
(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottsági rendelet 148. cikkének alkalmazásában a tagoknál bekövetkezett és a tag bejelentése alapján
a vis maior rendelet, illetve az EMVA vis maior rendelet szerint elismert vis maiorról szóló döntést a zöldséggyümölcs termelői csoportnak vagy termelői szervezetnek a 11. § (1)–(3) bekezdése, valamint a bizottsági
rendelet 45. cikke szerinti kérelmével, vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti jelentéssel, a 14. § (4) bekezdése szerinti
bejelentéssel vagy a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásával egyidejűleg be kell nyújtania. Ennek biztosítása
érdekében a tag a vis maior elismeréséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a zöldség-gyümölcs termelői
csoportot vagy termelői szervezetet.”

10. §		
A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele a termelő tagnál bekövetkezett és
a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet, illetve
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet
alapján elismert elháríthatatlan külső ok következtében jelentős mértékben csökken, akkor a termelői csoport
az elháríthatatlan külső ok elismerését és a kár mértékét megállapító döntés egy másolati példányát a 7. §
(1) bekezdés szerinti éves beszámoló jelentéssel egyidejűleg nyújthatja be, amelynek biztosítása érdekében a tag
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a vis maior elismeréséről szóló döntésről haladéktalanul tájékoztatja a termelői csoportot. Az adott évi tevékenység
elbírálásánál a döntéssel megállapított árbevétel-kieséseket figyelembe kell venni.”
11. §		
Hatályát veszti az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 95/2015. (XII. 23.) FM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával
kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2014.
(IV. 29.) VM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre
irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet
[a továbbiakban: 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 10. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség
a támogatási keret kimerülése miatt be nem nyújtott támogatási igényét 2016. január 4–31. között egy alkalommal,
postai úton vagy személyesen az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 50/2015. (VIII. 17.)
FM rendelet 2. melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be az MVH-hoz.”
(2) Az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a)
10. § (2) bekezdésében a „105 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „131 175 EUR-nak” szöveg,
b)
10. § (3) bekezdésében az „555 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „528 825 EUR-nak” szöveg
lép.

2. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015.
(VIII. 17.) FM rendelet módosítása
2. §		
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre
irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 13. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 16. § 2016. április 30-án lép hatályba.”
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3. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról
szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása
3. §

(1) A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015.
(IX. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás
támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 95/2015. (XII. 23.) FM rendelettel
[a továbbiakban: 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdését a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
(2) Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „485 millió” szövegrész helyébe az „581,4 millió” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés
4. §

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 96/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról
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. §

(1) A tejtermelők az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról
szóló, 2015. október 15-i 1853/2015/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) alapján egyszeri,
9 505 286 euró összegű támogatásban részesülnek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási keretösszeg további 2 973 253 000 forint támogatással kiegészítésre
kerül, amelynek forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti
kezelésű jogcímcsoport átmeneti nemzeti támogatások 2016. évi tejtámogatásra fordítható összege.
(3) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor a bizottsági rendelet hatálybalépése
időpontjának napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot
kell alapul venni.

2. §

(1) E rendelet szerinti támogatásra az a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta rendelet) 1. § 4. pontja szerinti tejtermelő jogosult, aki
a 2014/2015-ös kvótaévben beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezett.
(2) A támogatás mértéke a tejtermelő saját gazdaságában a 2014/2015-ös kvótaévben – legfeljebb a tejkvóta
nyilvántartás szerint ugyanezen kvótaévre vonatkozóan rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – megtermelt és
ténylegesen értékesített tej mennyisége (kg) alapján kerül megállapításra. A támogatás alapját képező tejmennyiség
kvótatípusonként külön-külön kerül elszámolásra. Felvásárlónak történt beszállítás esetén az alkalmazott
zsírkorrekció utáni érték, közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek
folyadéktejre átszámított egyenértékének összesített mennyisége vehető figyelembe.
(3) A támogatás alapját képező tejmennyiség alapján kiszámított támogatási összeg a termelői csoportokról szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet és a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján
elismert termelői csoport tagjai közé tartozó tejtermelők esetén 1,3-es szorzó alkalmazásával kerül megállapításra.
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(4) A termelői csoportban fennálló tagságot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
a Földművelésügyi Minisztérium által megadott adatok alapján ellenőrzi.
3. §

(1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelem nyomtatványát az MVH 2016. január 31-éig megküldi
a tejtermelő részére, amelyet a tejtermelőnek a kézhezvételtől számított tíz napon belül kell kitöltve benyújtania
a lakóhelye vagy a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.
(2) Ha a tejtermelő az MVH által a támogatási kérelmen előzetesen megadott, a 2014/2015-ös kvótaévre vonatkozó
tejkvóta nyilvántartás adataitól eltérő beszállított, illetve közvetlenül értékesített tejmennyiséget ad meg, akkor
a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az adatokat alátámasztó dokumentumok másolatát.
(3) Az MVH a támogatási kérelemről döntést hoz és 2016. június 30-ig intézkedik a támogatási összeg ügyfél részére
történő kifizetéséről.

4. §

(1) A kérelmezőnek a kérelmezett tej tényleges értékesítését alátámasztó, helyszíni ellenőrzés során felhasználható,
az igényelt támogatás alapját képező tej mennyiségének megállapítására alkalmas pénzforgalmi bizonylatokkal
vagy nyilvántartással kell rendelkeznie.
(2) Helyszíni ellenőrzés során a támogatás alapját képező, az értékesített tej mennyiségét igazoló pénzforgalmi
bizonylatokat, nyilvántartásokat, dokumentumokat az MVH ellenőrzi, valamint a vizsgált időszakra vonatkozóan
a tejtermelő tehénállománya alapján tejtermelési kapacitásbecslést végez. Ha a dokumentumokkal igazolható
tejmennyiség kevesebb, mint a támogatási kérelemben szereplő tejmennyiség, akkor a tejtermelő csak
az igazolható tejmennyiség alapján jogosult támogatásra. Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem tudja
igazolni a tejértékesítés tényét, akkor támogatásra nem jogosult.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról
szóló, 2015. október 15-i 1853/2015/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelethez
Támogatási kérelem
Benyújtandó az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez.
Benyújtási határidő: az MVH által postázott támogatási kérelem ügyfél általi kézhezvételétől számított 10 nap
1. Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító: ...................................................................................................................................................................................................
Előtag: ........................................................................................................................................................................................................................
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Cégforma: .................................................................................................................................................................................................................
Tenyészetkód: ..........................................................................................................................................................................................................
2. A támogatás alapját képező, a 2014/2015. kvótaévben értékesített tejmennyiség
Az MVH által a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.)
FVM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján hozott .......................................... számú határozat/határozatok alapján, illetve
amennyiben a tejtermelő részére nem került meghozatalra az éves zárásról szóló határozat, abban az esetben
a beküldött jelentések alapján a 2014/2015. kvótaévben a beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvóta terhére
értékesített tej mennyisége az alábbi:
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Beszállítási kvóta teljesítése [kg]: .....................................................................................................................................................................
Közvetlen értékesítési kvóta teljesítése [kg]: ...............................................................................................................................................
Abban az esetben, ha a kvótatípust túlteljesítette, akkor a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli
támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a kvótamennyiségnek megfelelő
teljesítés kerül feltüntetésre.
3. Ügyfél által megadott tejmennyiség
FONTOS! Csak abban az esetben kitöltendő, ha a 2. rovatban található adatokkal nem ért egyet! Kérjük, mellékelje
az alábbi adatok hitelességét alátámasztó dokumentumok másolatát. A módosított adatok csak abban az esetben
fogadhatóak el, ha mellékelte az azokat alátámasztó iratok másolatát! Amennyiben az ügyfél elmulasztja mellékelni
az igazoló iratokat, úgy az MVH a 2. pont szerinti adatokat veheti figyelembe a támogatás összegének megállapításánál.
A jelen támogatási kérelemhez becsatolt mellékletek alapján a 2014/2015. kvótaévben történt értékesítésem adatai:
Beszállított tej mennyisége [kg]: ......................................................................................................................................................................
Közvetlenül értékesített tej mennyisége [kg]: .............................................................................................................................................
Mellékletek száma: ................. db.
4. Nyilatkozatok
1.
Kijelentem, hogy tejtermelői tevékenységemet a 2014/2015. kvótaévben – a tehéntej termékpálya
szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerinti kimutatások
alapján és pénzforgalmi bizonylatokkal igazolható módon – folytattam.
2.
Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak.
3.
Kijelentem, hogy a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó, hatályos jogszabály által előírt
valamennyi feltételt megismertem.
4.
Tudomásul veszem, hogy
a)
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) a kapcsolattartás
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b)
az adatok megváltozása esetén az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást
köteles vagyok az MVH illetékes megyei kirendeltségének tizenöt napon belül bejelenteni, és
amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó – az MVH eljárási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények engem
terhelnek;
c)
a jogosulatlan részvételhez kapcsolódó és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, amelyet az állami adóhatóság hajt be;
d)
amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. §
(9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási
megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása
nélkül köteles teljesíteni, és tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH
eljárási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
5.
Vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből
eredő kötelezettségek teljesítését, továbbá, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért
dokumentumokat, igazoló iratokat rendelkezésre bocsátom, átadom és a gazdaság megtekintését
biztosítom.
6.
Kijelentem, hogy a kérelmezett tej tényleges értékesítését alátámasztó, helyszíni ellenőrzés során
felhasználható, az igényelt támogatás alapját képező tej mennyiségének megállapítására alkalmas
pénzforgalmi bizonylatokkal, vagy nyilvántartással rendelkezem.
5. Kitöltési dátum és aláírás
Helység:                     Dátum:
Aláírás:
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A földművelésügyi miniszter 97/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.)
FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület
és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 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. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
1. §

(1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy]
„d) az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve, a mezőgazdasági termelő
a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjait naprakészen vezesse.”
(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzített adatai
nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, akkor az adott terület
vonatkozásában a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsága nem állapítható meg.”

2. §		
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára
bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány
felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain
rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi.”
3. §

(1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
vagy amely)
„d) mezei borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes
terület vonatkozásában a 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag
felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti, és annak
másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi.”
(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti minimális hozam meglétét – a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai
mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására
jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények
a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb
dokumentummal,
b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel
igazolja.”

4. §		
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
5. §		
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek
a 3. mellékletben meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a 9/2015. (III. 13.)
FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjainak, a minősített szaporítóanyag
címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával kell igazolnia.”
6. §		
Hatályát veszti a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. melléklete.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

„8. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ
__________

év

FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI

1 Név:
2 Cégforma:

3 MVH által kiadott ügyfél-azonosító:
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1. melléklet a 97/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma):
4
5 Telefonszám:

6 E-mail cím:
Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)

7 Név:
Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma):
8
10 E-mail cím:

9 Telefonszám:

Szakértő és szakirányító adatai (amennyiben alkalmaz a gazdálkodó szakembert)

Növényvédelmi szakirányítójának neve, címe és telefonszáma:

Talajtani szakértő/talajvédelmi szakirányító neve, címe és telefonszáma:

11

12

13 Kamarai regisztrációs száma:

14 Engedély száma:

Dátum:

Aláírás

27135

Földhasznosítási összesítő adatlap
A

Terület hasznosítás
megnevezése

szántó - zöldségnövények

2

szántó - ipari
zöldségnövények

3

szántó - szemes fehérje
takarmánynövények

4

szántó - szálas fehérje
takarmánynövények

5

szántó - egyéb

6

szőlő

7

gyümölcs

8

kaszáló

9

legelő

10

nádas

11

erdő

B
C
Adott évi kifizetési kérelem szerint
Termeléshez kötött támogatásba
vont terület (ha)

AKG támogatásba vont terület
(ha)

Lap sorszáma:

D

ÖKO támogatásba vont terület
(ha)
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1

Gazdaság teljes területe
hasznosítási irányonként (ha)

__ __ __ __ évben

27136

GN-01

Lap sorszáma:

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai
I. Sorszáma:

II. Földhasználat joga:

A

III. Mérési jegyzőkönyvének sorszáma:

B

C

Helyrajzi számok

Település

D

MePAR blokkazonosítók

E

Terület (ha)

2016. év

-

-

1. Változás

-

-

2. Változás

-

-

Natura
2000

F

G

H

Kötelezettségek
Nitrátér12 % lejtő
zékeny

l

Jogosultságok
AKG kód

ÖKO
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AKG/ÖKO - SZÁNTÓ - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ALAPADATOK

GN-02

n

o

Műtrágya / egyéb
Szervestrágya Termésengedélyköteles anyagok kijuttatott hatóanyagok
hozam
kijuttatott hatóanyagok
kg/ha
(t/ha)
kg/ha

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

p

q

r

s

t

THÉT/KAT

m

Termeléshez kötött
támogatás

l

Vis maior

k

zöldtrágya /
baktériumtrágya kijuttatása

j

Ökológiai jelentőségű
másodvetés

i

tény

h

terv

g

Szaporítóanyag típusa

f

Fajta

e

Faj

d

Másodvetés hasznosítási
kódja

Év

c

Első növény / Főnövény
hasznosítási kódja

b

Terület (ha)

a

Táblasorszám (adott évi
kifizetési kérelem szerint)

Kitöltése a folyamatos műveleti naplók - GN-07 és GN-11, valamint a GN-12 alapján

1
2
3
4
5
6

27137

27138

Lap sorszáma:

AKG/ÖKO - GYEP - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ALAPADATOK

GN-03

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai
I. Sorszáma:

Földhasználat joga:

II.

Mérési jegyzőkönyv sorszáma:

III.

A

B

C

D

Település

Helyrajzi számok

MePAR blokkazonosítók

Terület
(ha)

2016. év

-

-

1. Változás

-

-

2. Változás

-

-

E
F
Kötelezettségek
Natura
2000

Nitrátérzékeny

k

l

G
H
Jogosultságok
AKG

ÖKO

Év

Táblasorszám
(adott évi
kifizetési
kérelem
szerint)

c

d

e

f

g

h

Kaszálásos hasznosítás esetén
Terület
(ha)

Hasznosítási
kód

kaszálások
száma

első kaszálás második kaszálás
kezdete
kezdete
(hónap-nap)
(hónap-nap)

utolsó kaszálás
kezdete
(hónap-nap)

i

j

m

n

o

p

Vis maior

b

Natura 2000

a

THÉT/KAT

Kitöltése a folyamatos műveleti naplók - GN-07 és a GN-08- alapján

Legeltetéses hasznosítás esetén
kaszálás
hozama
időpontja
(tonna/ ha/év) (hónapnap)

hozama
(tonna/
ha/év)

legeltetés
módja

GN-08
lap
sorszáma

1
2

4
5
6
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AKG/ÖKO - ÜLTETVÉNY - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület
- ALAPADATOK

GN-04

Lap sorszáma:

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai

I. Sorszáma:
A

B

Földhasználatának joga:
C

II.

Helyrajzi számok

Település

III.

MePAR blokkazonosítók
2016. év
1. Változás
2. Változás

J

K
Hasznosí-tási
kód

Növényfaj

-

L

M

Fajta

Terület nagysága (ha)

D

Terület (ha)
-

Mérési jegyzőkönyv sorszáma:
E
F
G
H
I
Kötelezettségek
Jogosultságok
NitrátNatura
12% lejtő AKG kód
ÖKO
érzékeny
2000

N

O

Sor- és tőtáv

Művelési mód

P
Q
Állománysűrűség (tő/ha)
telepítéskor
jelenlegi

R
Telepítés éve

f

g

h

i

j

k

l

Műtrágya / egyéb
Szervestrágya engedélyköteles
kijuttatott
anyagok Terméshozam (t/ha)
kijuttatott
Hasznosí- hatóanyagok kg/ha
hatóanyagok kg/ha
tási kód
N

P2O5 K2O

N

P2O5 K2O

terv

tény

m

n

o

p

q

r
Termeléshez kötött támogatás

e

THÉT/KAT

Táblasorszám
(adott évi
Terület (ha)
kifizetési kérelem
szerint)

d

Vis maior

c

Szexferomoncsapdák száma
db/ha

Év

b

Izeltlábú búvóhely m2/ha

a

Madárodúk száma db/ha

Kitöltése a folyamatos műveleti naplók - GN-07 és a GN-11 valamint a GN-12 alapján

1
2
3
4
5
6
27139

27140

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület azonosítási alapadatai
Földhasználat joga:
II.
III. Mérési jegyzőkönyv sorszáma:

Sorszáma:

I.

Lap sorszáma:

AKG - NÁDAS - kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ALAPADATOK

GN-05

A

B

C

D

Település

Helyrajzi számok

MePAR blokkazonosítók

Terület (ha)

2016. év

-

-

1. Változás

-

-

2. Változás

-

-

E
Kötelezettségek
Nitrátérzékeny

F
Natura
2000

G
H
Jogosultságok
AKG kód

Kitöltése a folyamatos műveleti napló - GN-07 alapján

a

Év

b

c

d

Táblasorszám
Kezelési Aratott terület
(adott évi
kifizetési kérelem terv száma nagysága (ha)
szerint)

e

kezdete
(hónap-nap)

f
Nádaratás
vége
(hónap- nap)

g

h

i

j

módja

Tarló mérete
(cm)

Hozam (termelői
nádkéve/ha)

Vis maior

1

3
4
5
6
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2

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

Hasznosítás kódja

1

_

_

2

_

_

3

_

_

4

_

_

5

_

_

6

_

_

7

_

_

8

_

_

9

_

_

10

_

_

11

_

_

12

_

_

13

_

_

14

_

_

Natura 2000

Termeléshez kötött
támogatás

Jogosultságok

KAT

Terület
nagysága
(ha)

12% lejtő

hrsz

nitrátérzékeny

előző
évben

Település

Kötelezettségek

Natura 2000

MePAR blokkazonosító

Másodvetés

Hagyományos

Tábla sorszáma
(kifizetési
kérelem szerint)

tárgyévben

G

Ökológiai
jelentőségű

B

Első növény/Főnövény

A

Lap sorszáma:

Táblaösszesítő nem AKG/ÖKO-s területekről - _ _ _ _ évben

Vis maior
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GN-06

27141

Sorszám

I. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma:
A
B
C
D
Az elvégzett művelet
időpontja (év-hónapnap)

E

vége

F

Tábla sorszáma (adott évi kifizetési kérelem szerint):
G
H
I

Művelethez kapcsolódó adatok, kijuttatott anyag, betakarított
termék(ek), melléktermék(ek)

A művelet megnevezése
kezdete

II.

anyag / termék
megnevezése

Lap sorszáma:

fajlagos
mértékegység/
mennyiség 1 hahektár
ra vonatkozóan

J

Tájékoztatás köteles
A művelet
események
által érintett
terület
nagysága
bejelentés
megnevezése
( ha )
időpontja

K

Megjegyzés

Folyamatos műveleti napló-táblánként

27142

GN-07	
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A
Legeltetés
kezdete
(év-hónapnap)

Lap sorszáma:

Legeltetési napló
B

C

Legeltetett
Tematikus
napok
előíráscsoport
száma
megnevezése

D

E

F

G
Legeltetett állatok adatai

Táblasorszám
adott évi
kifizetési
kérelem
szerint

Legeltetett
terület
nagysága
(ha)

állatfaj
(GN-15 A oszlop
szerint)

korcsoport
(GN-15 B oszlop
szerint)

H

I

darabszám

ÁE
szám

J

Legeltetés
módja
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GN-08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

27143

A

Sorszám

B

Lap sorszáma:

Növényvédelmi megfigyelések
C

Táblasorszám
Megfigyelés
(adott évi
időpontja (évkifizetési
hónap-nap)
kérelem
szerint)

D

E

F

G

fejlettségi
állapota

I

J

K

fejlődési
állapota

Agrotechnikai
/növényvédelmi
intézkedés sorszáma
(GN-07, GN-10)

Növényvédelmi felelős
aláírása

Károsító(k)

Termesztett növény

hasznosítási kód

H

27144

GN-09

Megfigyelés
módja/ eszköze

megnevezése

fertőzés
mértéke
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A

B

A kezelést
megalapozó
Sor- megfigyelés
szám bejegyzés
(GN - 09)
száma

Lap sorszáma:

Nyilvántartás a növényvédő szeres kezelésekről
C

D

E

F

Kezelt
kultúra

A kezelt tábla
sorszáma
(adott évi
kifizetesi
kérelem
szerint)

A kezelt
terület
nagysága
(ha)

A kezelés
időpontja
(évhónap
-nap)

G
H
I
A használt növényvédő szer

J
K
A permetlé

L

M

N

Élelmezés- Munkaegész- Növényvédelmi
mértékmértékfelelős
egészségügyi
ségügyi
kereskedelmi mennyiegysége mennyi- egysége
/kivitelező
várakozási idő várakozási
megnevezés
sége
(kg/ha, l/ha, sége
(l/ha,
aláírása
(nap)
idő (nap)
/hatóanyag
g/m2, g/fm)
l/m2)
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GN-10

27145

A
Táblasorszám
(adott évi
kifizetési
kérelem
szerint)

Lap sorszáma:

Öntözési nyilvántartás

I. Vízkivétel helye:
B

Öntözött
kultúra

II. Vízkivételi engedély száma:
C
Öntözés
kezdete - vége
(év-hónapnap)

D
Öntözött
terület
nagysága
(ha)

E

III. Öntözés módja:
F

G

Kijuttatott anyag (készítmény)

kereskedelmi
megnevezés

27146

GN-11

hatóanyag
megnevezése

mennyisége 1 mértékegysége 1
hektárra
hektárra

H

I

J

Hatóanyag tartalom kg/ha

N

P2O5 K2O

K

L

M

Vízkivétel

üzemóra

mennyiség
(m3)

Megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
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H

Kijuttatott műtrágya

I

1 hektárra megadott
mennyisége
mértékegységgel

G

megnevezése

F

1 hektárra megadott
mennyisége
mértékegységgel

Kijuttatott
istállótrágya
megnevezése

E

1 hektárra megadott
mennyisége
mértékegységgel

D

kódja

C

Trágyázás időpontja
(hónap, nap)

B

Termesztett növény
hasznosítási kódja

A

Trágyázott terület
nagysága (ha)

Táblasorszám adott évi
kifizetési kérelem szerint

Kijuttatott egyéb
engedélyköteles anyagok

J
K

N

L

P 2 O5

M

Kijuttatott hatóanyag
mennyiség (kg/ha)

K2O

Lap sorszáma:
O
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

N

Trágyázást követő vetés
időpontja (hónap-nap)

Trágyázási napló _ _ _ _ évben
Bedolgozás időpontja
(hónap-nap)

GN-12

27147

Trágyatároló
jele

Lap sorszáma:

Szervestrágya mérleg _ _ _ _ évben

I. Telep megnevezése:
A
B

C

D

E

F

KTJ szám:
G
H

SzervesTrágya
Tárolás
trágya típus megneveMértékmódja
Tároló
kódja
zése
egység
(59/2008.
kapacitása
(59/2008.
(istálló, (tonna vagy előző évi keletkezett
FVM rend.
maradvány
FVM rend.
vagy
m3)
alapján)
alapján) hígtrágya)

27148

GN-13

I

J

K

L

kijuttatott

átadott

záró

Trágya

vásárolt

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
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I.
IV.
V.

II.

Tenyészet kódja
(TIR-ben):
Éves átlagos
állatlétszám:

VI. Tartásmód:

Állományváltozás okai:

3

vétel

növekedés

szaporulat

6

elhullás / kényszervágás

7

értékesítés (saját fogyasztás is)

10

csökkenés

növekedés összesen

9

B
febr

C
márc

D
ápr

Korcsoport
megnevezése:

almos:

mélyalmos:

hígtrágyás:

legeltetéses

karám/kifutós:

egyéb:

állományváltozás havi bontásban
E
F
G
H
máj
jún
júl
aug

I
szept

J
okt

K
nov

L
dec

átminősítés

5

8

A
jan

III.

Induló, illetve hó eleji állatlétszám

2

4

Fajta
megnevezése:

Faj megnevezése:

1

Lap sorszáma:

Állatállomány-változási nyilvántartás _ _ _ _ évben
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GN-14

átminősítés /selejtezés
csökkenés összesen
Hóvégi záró állatlétszám

27149

A

B

Állatfaj

Kategóriák

C

D

A

B

Állatfaj

Kategóriák

Éves átlaglétszám
darabszám
(db)

állategység
(ÁE)

Borjú (0 -6 hónap)

12

Tojótyúk

2

Üsző (6 - 12 hónap)

13

Brojlercsirke

3

Üsző (12 - 24 hónap)

14

Hízómarha (6-12 hónap)

15

Kacsa

5

Hízómarha (12-24 hónap)

16

Liba

6

Tejelő tehén (650kg)

17

Szarvasmarha

7
8

Ló

11

Sertés

Baromfi

darabszám
(db)

állategység
(ÁE)

Pulyka

(anyajuh 50 kg + szaporulat)

18

Lovak (600 kg)

19

(anyajuh 70 kg + szaporulat)
(anyakecske 50 kg + szaporulat)
Kecske
(anyakecske 80 kg + szaporulat)

20

Utónevelt malac (8-35 kg-ig)

21

Nyúl

Hízó sertés, tenyészkan

22

Egyéb

Anyanyúl + szaporulat
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D

Juh

Hízómarha / anyatehén / tenyészbika
(24 hó felett)

Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)

9

C

Éves átlaglétszám

1

4

27150

Lap sorszáma:

Állatállomány összesítő _ _ _ _ évben

GN-15

A
B
Kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő
terület
sorszáma nagysága (ha)

Lap sorszáma:

Talajvizsgálati adatok nyilvántartása
C

D

E

F

Talajvizsgálat típusa
Minták
darabszáma

Mintavétel
mélysége

Szűkített

Bővített

G

H
Mintavétel 1.

mintavétel
időpontja
(év-hónap-nap)

vizsgálati
jegyzőkönyv
száma

I

J
Mintavétel 2.

mintavétel
időpontja
(év-hónap-nap)

vizsgálati
jegyzőkönyv
száma
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GN-16

27151

év

B

C

D

E

Változás előtt

Változás után

év

F

G

hasznosítási kód

év

Változás
típusa
(másodvetés/
táblaváltozás)

A

tábla sorszáma kifizetési
kérelem szerint

Változás után

G

hasznosítási kód

Változás előtt

F

tábla sorszáma kifizetési
kérelem szerint

E

hasznosítási kód

D

tábla sorszáma kifizetési
kérelem szerint

C

hasznosítási kód

év

B
tábla sorszáma kifizetési
kérelem szerint

A

Lap sorszáma:

Táblaváltozás, illetve a másodvetés követésének adatlapja

Változás
típusa
(másodvetés/
táblaváltozás)

27152

GN-17
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A

B

C

D

Táblasorszám
(adott évi
Vis major
Tábla területe
Sorszám
kifizetési
által érintett
(ha)
kérelem
terület (ha)
szerint)

E

F

GN
Időpont
(év-hónap- adatlap
nap)
száma

G

H

GN
Oszlop jelzése
adatlap
vagy sor száma
lapszáma

Lap sorszáma:
I

Vis maior ok megnevezése / Megjegyzés
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Vis maior/Megjegyzések

GN-18

27153

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

Lap sorszáma:

O

P

Q

Szálas fehérjenövények esetén

Második kaszálásvége (hónap, nap)

Első kaszálás vége (hónap, nap)

Kaszálások száma

Hozam (tonna/ha)

Szálas fehérjenövények esetén

Betakarítás vége (hónap, nap)

Betakarítás vagy talajbaforgatás kezdete
(hónap, nap)

Felhasznált szaporítóanyag fajtája (vetőmag,
palánta, hagyma, hagymagerezd,
dugvány, gumó)

Vetés vagy telepítés vagy felülvetés ideje (év,
hónap, nap)*

Hasznosítási
kód

Szemes fehérjenövények esetén
Ipari zöldségnövények esetén
Zöldségnövények esetén
Ökológiai jelentőségű másodvetés esetén

Terület (ha)

tárgy- előző
évben évben

F

Felhasznált szaporítóanyag mértékegysége
(darab/ha, kg/ha)

B

Tábla
sorszáma
kifizetési
kérelem
szerint

Felhasznált szaporítóanyag mennyisége

A

27154

Termeléshez kötött támogatások igénybevételéhez és az ökológiai jelentőségű másodvetéshez
kapcsolódó nyilvántartás - _ _ _ _ évben

GN-19

Ökológiai jelentőségű
másodvetés esetén

Vis maior/ megjegyzés
Ökológiai
A talajbajelentőségű
forgatás
másodvetés
ideje
magkeverékén
(hónap, nap)
ek növényfajai

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
* Megjegyzés :előző évi telepítés vagy felülvetés esetén elegendő az évet megadni, tárgyévi telepítés vagy felülvetés esetén a hónap és nap megadása szükséges.

”
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27155

A nemzetgazdasági miniszter 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés
b) pontjában és a nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés
és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 11. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet módosítása
1. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is
(a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három
munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és
be kell jelenteni.”

27156
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(2) Az 5/1993. MüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni – többek között – tanúk
meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset
okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját
a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön
is fel kell tüntetni.”
(3) Az 5/1993. MüM rendelet „[Az Mvt. 64. § (4) bekezdéséhez]” alcímének címében a „(4) bekezdéséhez” szövegrész
helyébe az „(1) és (4) bekezdéséhez” szöveg lép.

2. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes
bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes
bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „az Ipari Főügyeletből,” szövegrész,
b)
1. § (4) bekezdés b) pontja,
c)
7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal, a mérésügyi és műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal,” szövegrész,
d)
9. § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a mérésügyi és műszaki
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó rendkívüli
eseményekkel” szövegrész.

3. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának,
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának
műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása
3. §

(1) A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának,
a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet (a továbbiakban: 51/2007. GKM rendelet) 3. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó
javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására
(a továbbiakban együtt: szerelési tevékenység) irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló
szándékot a területi hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvény szerint bejelenteni. A bejelentést a műhely üzemeltetőjének kell megtennie.”
(2) Az 51/2007. GKM rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A bejelentésnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározottakon túl a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területi hatóság nyilvántartásában szerepel-e,
b) a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű
munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,
c) a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítését igazoló okirat másolatát,
d) ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
a tevékenység végzéséhez.
(4) A szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítását, illetve a tevékenységi kör megváltoztatását
a műhely üzemeltetőjének a területi hatóságnál be kell jelentenie. A területi hatóság ezekben az esetekben helyszíni
ellenőrzést tart.”
(3) Az 51/2007. GKM rendelet 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A területi hatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon
belül a helyszínen ellenőrzést folytat le.
(7) Ha a szerelést végző rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990.
(IX. 29.) KHVM rendelet szerinti szakvéleménnyel, akkor a (6) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a területi
hatóságnak nem kell elvégeznie.”
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(4) Az 51/2007. GKM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben foglaltak megtartását a területi hatóság ellenőrzi.”
(5) Az 51/2007. GKM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azon műhely üzemeltetőjének, aki a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet
hatálybalépésekor már rendelkezik a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére,
megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő
utólagos átalakítására irányuló tevékenység végzésére érvényes engedéllyel, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott
adatokban bekövetkezett változás esetén kell a 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentést benyújtania.”
(6) Az 51/2007. GKM rendelet 3. § (5) bekezdésében az „Az engedély” szövegrész helyébe az „A bejelentés” szöveg lép.
(7) Hatályát veszti az 51/2007. GKM rendelet 7. §-a.

4. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító
engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.)
PM rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító
engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és
a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet
a)
4. § (3) bekezdése,
b)
11. § (3) bekezdése,
c)
11. § (5) bekezdésében az „- ide nem értve a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díját -” szövegrész,
d)
5. számú melléklet 5. pont g) alpontja.

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek
akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes
szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008.
(XII. 31.) PM rendelet
a)
2. § (2a) és (3) bekezdése,
b)
2. § (4) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
c)
2. § (5) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
d)
4. § (2) bekezdése.

6. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
módosítása
6. §

(1) A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban:
30/2009. NFGM rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. mellékletben meghatározott
adattartalmú, a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által rendszeresített
nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell
a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés
a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a 6. § szerinti
továbbképzés elvégzését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik
a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. Amennyiben a bejelentésre a végzettség, illetve
képesítés megszerzésétől számított öt év letelte után kerül sor, a tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti
továbbképzés elvégzése.”
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(2) A 30/2009. NFGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés legalább ötévenként történő elvégzése.
A továbbképzés elvégzését igazoló okiratot a Hatóság részére be kell nyújtani.”
(3) A 30/2009. NFGM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b),
e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai
szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,
d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált
tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.
(2) A Hatóság törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha
a) a tevékenység végzését az (1) bekezdésben foglaltak szerint megtiltotta,
b) a gázszerelő bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) a gázszerelő elhalálozik.
(3) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.
(4) A gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli
gyakorlását, ha a
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésnek megtiltására
a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,
b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a gázszerelő eleget tett
továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest
egyéb okból került sor.”
(4) A 30/2009. NFGM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3. § szerinti továbbképzési kötelezettség bármely, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti
felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező intézmény által folytatott gázszerelő szakmai
tárgyú képzés elvégzésével teljesíthető. A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől
számított egy évig fogadható el.”
(5) A 30/2009. NFGM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(6) A 30/2009. NFGM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(7) A 30/2009. NFGM rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Az engedély 3. § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához”
szövegrész helyébe az „A tevékenység végzéséhez” szöveg lép.
(8) Hatályát veszti a 30/2009. NFGM rendelet
a)
4. §-ában a „15 napon belül” szövegrész,
b)
3. melléklete.

7. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt
építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.)
NGM rendelet módosítása
7. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban:
20/2010. NGM rendelet) 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelékezés lép:
„(6a) Az országos nyilvántartás vezetéséért a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezésenként az üzemeltetőnek
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj tartalmazza a Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés egyszeri
nyilvántartásba vételének költségét is. A nyilvántartott szervezet a díjat az üzemeltetőre egy összegben, a tárgyévi
első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat díjában hárítja át. A nyilvántartott szervezet a nyilvántartás
vezetéséért járó díjat az évi első műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot követő hónap tizenötödik napjáig
a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára átutalja.”
(2) A 20/2010. NGM rendelet Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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8. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása
8. §

(1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: 28/2011. NGM rendelet)
a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények
1/A. § (1) Belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki
a) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező,
közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy
olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló
kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy
c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
ca) okleveles pénzügyi revizori,
cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
cc) ellenőrzési szakelőadó,
cd) okleveles könyvvizsgálói,
ce) költségvetési ellenőri,
cf ) mérlegképes könyvelői,
cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai
rendszerellenőri (CISA),
ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
cj) felsőfokú költségvetési,
ck) felsőfokú államháztartási,
cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
cm) elektronikus információbiztonsági vezetői,
cn) integritás tanácsadói
szakképesítéssel, és
az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési,
költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője
a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel
alól, de ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen
mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.
(3) Belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 7. §-ban meghatározott továbbképzési
kötelezettségének.”
(2) A 28/2011. NGM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő az 1. melléklet
szerinti adattartalommal postai úton vagy elektronikus űrlapon jelenti be, és a bejelentéshez csatolja a Bkr. 24/A. §
(1) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat. A bejelentés benyújtásával kapcsolatos részletes információkat,
nyomtatványokat, űrlapokat a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.”
(3) A 28/2011. NGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzőknek az Áht. 70. § (5) bekezdése
szerinti nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást
az adatváltozást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon köteles
írásban bejelenteni a miniszternek. A bejelentéshez csatolni kell az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.”
(4) A 28/2011. NGM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § (1) A miniszter azt a természetes személyt, aki
a) az 1/A. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg,
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(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

b) a 7. § szerinti továbbképzési kötelezettséget nem teljesíti 1 évre,
c) büntetett előéletű, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig,
d) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítésig,
e) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, a cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondokság megszüntetéséig,
f ) a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból
törlésre okot adó körülményt nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos
megállapításakor 3 évre,
eltiltja a belső ellenőrzési tevékenység folytatásától.
(2) Akinek a nyilvántartásból való törlésére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. § b) pontja alapján került sor, a nyilvántartásból való törlését követő
1 év után jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását.
(3) Az (1) és (2) bekezdés esetén a tevékenység újbóli gyakorlására irányuló szándék bejelentésére a 2. §-t kell
alkalmazni. A tevékenység újbóli gyakorlása esetén a továbbképzési kötelezettség tekintetében a 7. §-t kell
alkalmazni.”
A 28/2011. NGM rendelet 3/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.”
A 28/2011. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Ha a tevékenységtől való eltiltásra okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt a miniszter
részére a körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni.
(2) Ha a belső ellenőr büntetett előéletűvé válik, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá kerül
vagy vele szemben a foglalkozástól eltiltás intézkedését alkalmazzák, a belső ellenőr vagy a képviseletében eljárni
jogosult személy köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni az erről szóló bírósági
döntés másolatát.
(3) A belső ellenőr elhalálozása esetén a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelő
központi szerv igazolása alapján hivatalból, díjmentesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató is
kezdeményezheti.
(4) A belső ellenőri tevékenység végezésének jogszabályi feltételeinek ellenőrzéséről a miniszter legalább évente
intézkedik.
(5) A belső ellenőr köteles az eltiltásra okot adó körülményről a munkáltatói jogok gyakorlóját vagy megbízóját
haladéktalanul értesíteni.”
A 28/2011. NGM rendelet
a)
1. § n) pontjában a „Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése és 24. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § és a Bkr.
12. § (1)–(3) bekezdése” szöveg,
b)
3/B. § (1) bekezdésében a „törölhető a nyilvántartásból a 3/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján azon”
szövegrész helyébe a „tiltható el a tevékenység gyakorlásától az a” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdésében a „tevékenység engedélyezése iránti eljárásért és a kérelemre történő törlésért”
szövegrész helyébe a „bejelentésére, a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására és törlésére irányuló
eljárásért” szöveg,
d)
6. § (1) bekezdés a) pontjában az „az engedély iránti” szövegrész helyébe az „a bejelentésre irányuló” szöveg,
e)
6. § (1) bekezdés b) pontjában a „kérelemre” szövegrész helyébe a „bejelentés alapján” szöveg,
f)
6. § (4) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg, a „kérelmező” szövegrész helyébe
a „bejelentő” szöveg,
g)
7. § a) pontjában az „az engedélykiadás” szövegrész helyébe a „legkorábban a bejelentést megelőző
egy évben, legkésőbb a bejelentés” szöveg,
h)
7. § b) pontjában a „kétévente – ÁBPE-továbbképzés II.” szövegrész helyébe a „legalább kétévente
egy alkalommal – ÁBPE-továbbképzés II.” szöveg
lép.
A 28/2011. NGM rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Hatályát veszti a 28/2011. NGM rendelet
a)
5. §-a,
b)
15. §-a és
c)
16. §-a.
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9. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.)
NGM rendelet módosítása
9. §

(1) A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet
(a továbbiakban: 35/2011. NGM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből készült ékszerek, díszműáruk
és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységre vonatkozó – kivéve a muzeális
intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor
tevékenységét –, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
b) a vállalkozás magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet
kíván folytatni, illetve forgalmazás esetében a d) pontban meghatározott folytatni kívánt tevékenység címét,
c) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
d) a bejelentő által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés benyújtásával egyidejűleg a vállalkozásnak harminc napnál nem
régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása,
kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
(2) A 35/2011. NGM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Amennyiben a vállalkozás megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint e rendeletben előírt követelményeknek, a hatóság a vállalkozót
hivatalból nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartásba vétel számát,
b) a bejelentés, illetve a nyilvántartásba vétel időpontját,
c) a vállalkozás nevét, vezető tisztségviselőinek a nevét,
d) a vállalkozás tevékenységét,
e) a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
f ) a készítő, a javító, az árverező, valamint a kereskedő székhelyét, azon magyarországi telephelyének, műhelyének
címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve kereskedelmi tevékenység esetében
a h) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,
g) a vállalkozás elektronikus levelezési címét, valamint telefonszámát,
h) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint,
i) az engedélyezett névjel adatát,
j) a hatósági ellenőrzés megállapításait, valamint
k) a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást,
és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.
(3) A vállalkozás a Szolgtv. 28. §-a szerinti nyilvántartásából történő törlését követő tizenöt napon belül köteles
a névjel beütésére szolgáló eszközt megsemmisítés céljából a hatóságnak átadni.
(4) A hatóságnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján az (1) bekezdés a)–f ), h), i) és k) pontjában meghatározott
adatokat a hatóság a Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel közzéteszi.”
(3) A 35/2011. NGM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a hatóság az ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg, a jogsértés súlyát, ismételtségét, az ellenőrzés
alá vont eljárást segítő együttműködő magatartását, valamint az eset összes körülményét figyelembe véve
a jogsértés megállapítása mellett
a) felhívja az ellenőrzött személyt a nemesfém tárgyakra vonatkozó jogszabályi előírások megtartására,
b) megtiltja a jogszabályi előírásokba ütköző tevékenység végzését, vagy
c) szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását kezdeményezi.”
(4) A 35/2011. NGM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A fémjelek a következők:
a) az R. 1. mellékletében meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú platina tárgyra kard, felette az évszám betűjele,
az évszám betűjel felett 950; a jel mélységében több szintű,
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

b) az R. 1. mellékletében meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú platina tárgyra kard, alatta az évszám betűjele,
az évszám betűjel alatt 900; a jel mélységében több szintű,
c) az R. 1. mellékletében meghatározott, 950 ezrelék finomsági fokú palládium tárgyakra sisak, balra az évszám
betűjele, jobbra 950; a jel mélységében több szintű,
d) az R. 1. mellékletében meghatározott, 500 ezrelék finomsági fokú palládium tárgyakra sisak, balra az évszám
betűjele, jobbra 500; a jel mélységében több szintű,
e) az R. 1. mellékletében meghatározott, 916 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám
betűjele és 916, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű,
f ) az R. 1. mellékletében meghatározott, 750 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám
betűjele és 750, jobbra stilizált nap; a jel mélységében több szintű,
g) az R. 1. mellékletében meghatározott, 585 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra szent korona, balra stilizált nap,
a naptól balra az évszám betűjele, az évszám betűjel és nap alatt 585; a jel mélységében több szintű,
h) az R. 1. mellékletében meghatározott, 375 ezrelék finomsági fokú arany tárgyakra korona, alatta az évszám
betűjele és 375; jobbra stilizált nap, a jel mélységében több szintű,
i) az R. 1. mellékletében meghatározott, 925 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Lánchíd), felette
az évszám betűjele; az évszám betűjel felett 925, a jel mélységében több szintű,
j) az R. 1. mellékletében meghatározott, 900 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Erzsébet-híd), felette
az évszám betűjele és 900; a jel mélységében több szintű,
k) az R. 1. mellékletében meghatározott, 835 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (veszprémi viadukt),
alatta az évszám betűjele és 835; a jel mélységében több szintű,
l) az R. 1. mellékletében meghatározott, 800 ezrelék finomsági fokú ezüst tárgyakra stilizált híd (Szabadság-híd),
alatta az évszám betűjele, felette 800, a jel mélységében több szintű.”
A 35/2011. NGM rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A készítő a tevékenység megkezdésére vonatkozó, e rendelet szerinti bejelentéssel egyidejűleg vagy azt
követően köteles a névjel engedélyezését kérni.
(3) A kereskedő és a javító a tevékenység megkezdésére vonatkozó, e rendelet szerinti bejelentéssel egyidejűleg
vagy azt követően kérheti a névjel engedélyezését.”
A 35/2011. NGM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Az érmét és féldomborművet a névjel használatára jogosult készítő, javító vagy kereskedő köteles azzal
a névjellel ellátni, amelynek használatát részére a hatóság engedélyezte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzésen felül a tárgy peremébe az ezredrészben kifejező finomsági számjelet valamint
az alábbi jelzéseket kell elhelyezni:
a) a platinából készült tárgyakon a Pt betűket,
b) a palládiumból készült tárgyakon a Pd betűket.”
A 35/2011. NGM rendelet 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet hatálybalépésekor már működő és
tevékenységi engedéllyel rendelkező, nemesfém tárgyak, valamint a nemesfémek más fémekkel való ötvözeteiből
készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy az ilyen tárgyakat
kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozásnak a 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban
bekövetkezett változás esetén kell az 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentést benyújtania.”
A 35/2011. NGM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
A 35/2011. NGM rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
A 35/2011. NGM rendelet 1. alcímének címében az „engedélyezése” szövegrész helyébe a „bejelentése” szöveg lép.

10. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba
vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet módosítása
10. §

(1) A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes
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(2)

(3)
(4)

(5)

szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: 23/2013. NGM rendelet) 3. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:)
„d) a Tt. 49. § (1) bekezdés c) pontja és az Lt. 64/C. § (4) bekezdése szerinti köztartozás-mentességet a bejelentő
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem
benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – a nemzeti adóhatóság által
30 napnál nem régebben kiállított közokirattal,”
A 23/2013. NGM rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hatóság a bejelentés és az 5. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés során a büntetlen előéletet, valamint
a) a társasházkezelő, ingatlankezelő, vagy
b) az ingatlan-értékbecslői, az ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői
tevékenység folytatásától való eltiltás hiányát a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (2) bekezdése szerint vizsgálja.”
A 23/2013. NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatóság a szolgáltatókról nyilvántartást vezet.”
A 23/2013. NGM rendelet
a)
1. § záró szövegrészében az „a) pont esetén bejelentést, b) pont esetén kérelmet (a továbbiakban együtt:
kérelem)” szövegrész helyébe a „bejelentést” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdés d) pontjában az „amelynek” szövegrész helyébe az „aki vagy amelynek” szöveg
lép.
Hatályát veszti a 23/2013. NGM rendelet
a)
3. § (3) bekezdése,
b)
5. § (1) bekezdésében az „és − ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási
tevékenység esetén − a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja” szövegrész,
c)
5. § (2) bekezdés a) pontja.

11. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
12. §		
A 3. §, a 6. § és a 8–10. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

1. melléklet az …/2015. (

. ) NGM rendelethez

„1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelői bejelentés adattartalma
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III.

IV.
1.

2.

3.

4.

Tevékenység megnevezése: Gázszerelés
Bejelentő
Neve:
Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:
Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:
Székhelye:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Anyja neve:
Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):
Értesítési címe:
Telefonszáma:
Elektronikus levélcíme:
Faxszáma:
Díjfizető neve:
Számlázási címe:
A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:
Nyilatkozat
Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői
jegyzékben,
a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?
igen □
nem □
Képesítések
Gázvezeték és -készülékszerelő vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
mestervizsga
...................................................... száma
......................................................kelte
.................................................................................................................................................
...............................
kiállító intézmény megnevezése
Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező vagy gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész mestervizsga
...................................................... száma
......................................................kelte
.................................................................................................................................................
..............................
kiállító intézmény megnevezése
Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök,
épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség
...................................................... száma
......................................................kelte
.................................................................................................................................................
...............................
kiállító intézmény megnevezése
Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés
...................................................... száma
......................................................kelte
.................................................................................................................................................
...............................
kiállító intézmény megnevezése
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5.

6.

7.

Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés
...................................................... száma
......................................................kelte
.................................................................................................................................................
..............................
kiállító intézmény megnevezése
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
szakképesítés,
......................................................
......................................................
száma
kelte
.................................................................................................................................................
.............................................
kiállító intézmény megnevezése
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés
......................................................
......................................................
száma
kelte

.................................................................................................................................................
.............................................
kiállító intézmény megnevezése
Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)
8.
......................................................
......................................................
száma
kelte

9.

10.

.................................................................................................................................................
.............................................
kiállító intézmény megnevezése
......................................................
száma

......................................................
kelte

.................................................................................................................................................
.............................................
kiállító intézmény megnevezése
......................................................
száma

......................................................
kelte

.................................................................................................................................................
.............................................
kiállító intézmény megnevezése
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V.
1.
2.
3.

„

E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések,
nyilatkozatok felsorolása
Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az
eredeti bizonyítvány hiteles másolata
Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása
Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)
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2. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

2. melléklet az …/2015. (

. ) NGM rendelethez

A 30/2009. NFGM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat
lép:
„
Végezhető
tevékenység
1. Csatlakozóvezeték
és felhasználói
berendezés
létesítése, üzembe
helyezése,
karbantartása,
üzemzavar
elhárítása,
felhagyása

2. Felhasználói
berendezés
létesítése, üzembe
helyezése,
karbantartása,
üzemzavar
elhárítása,
felhagyása

Végzettség/képesítés
1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
mestervizsga
1.2.
1.2.1.
Az 1.2.1. pontban - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
felsorolt
- vegyipari gépészmérnök,
végzettségek
közül valamelyik - gázipari szakmérnök,
és az 1.2.2. pont - épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
szerinti
- épületgépész technikus vagy
végzettség
- gázipari technikus
1.2.2.
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő szakképesítés
2.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
mestervizsga vagy
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
mestervizsga vagy
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga
2.2.
2.2.1.
A 2.2.1. pontban - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
felsorolt
- vegyipari gépészmérnök,
végzettségek
közül valamelyik - gázipari szakmérnök,
és az 2.2.2. pont - épületgépész üzemmérnök,
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,
szerinti
- épületgépész technikus vagy
végzettség
- gázipari technikus
2.2.2.
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
szakképesítés vagy
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő szakképesítés

17

Gyak.
idő
(év)
–

–

3
–

–
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Végezhető
tevékenység
3. Csatlakozóvezeték
és felhasználói
berendezés műszaki
biztonsági
felülvizsgálata

Végzettség/képesítés
3.1.
A 3.1.1. pontban
felsorolt
végzettségek
közül valamelyik
és a 3.1.2. pont
szerinti
végzettség

Gyak.
idő
(év)
–

3.1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő
mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő,
üzembe helyező mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
mestervizsga,
3.1.2.
–
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
szakképesítés
3.2.
3.2.1.
3
A 3.2.1. pontban - épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
felsorolt
- vegyipari gépészmérnök,
végzettségek
közül valamelyik - gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
és a 3.2.2. pont
- gázipari szaküzemmérnök,
szerinti
- épületgépész technikus,
végzettség
- gázipari technikus
3.2.2.
–
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
szakképesítés
3.3.
–
A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában
szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület
építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő.

18
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3. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez

3. melléklet az …/2015. (

. ) NGM rendelethez

1. A 20/2010. NGM rendelet Melléklet 6. Villamos-biztonságtechnikával kapcsolatos
eljárásokért felszámítandó díjak alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a
balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az
üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések, valamint szabványelőírások
megtartásának ellenőrzése a beépített teljesítmény alapján. A díjak a hatóság műszakibiztonsági hatáskörébe tartozó összes villamos biztonságtechnikai engedélyezési és
ellenőrzési eljárás díját tartalmazzák, és csak egy alkalommal, a használatba vételkor
számlázandók.
2.1.
50 kW felett 0,1 MW-ig
44 000 Ft
2.2.
0,1 MW felett 0,5 MW-ig
88 000 Ft
2.3.
0,5 MW felett 1,0 MW-ig
440 000 Ft
2.4.
1 MW felett 2,0 MW-ig
880 000 Ft
2.5.
2 MW felett 4,0 MW-ig
1 760 000 Ft
2.6.
4 MW felett 8,0 MW-ig
3 520 000 Ft
2.7.
8 MW felett
4 840 000 Ft”
2. A 20/2010. NGM rendelet Melléklet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezéséért és a nyilvántartásba
vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
1. a nyilvántartott szervezetek engedélye – a nyilvántartásba vétellel egyidejű – kiadásának
egyszeri, valamint meghosszabbításának díja 10 000 forint,
2. az ellenőrök nyilvántartásba vételének díja 3 000 forint,
3. a berendezéseknél
3.1. létesítés engedélyezésének, a használatbavétel engedélyezési eljárásának, az
áthelyezés engedélyezésének, az átalakítás engedélyezésének, az ismételt üzemeltetés
engedélyezésének díja 11 000 forint,
3.2. a nyilvántartás éves díja 5 000 forint,
4. a felvonó- és mozgólépcső ellenőri továbbképzés felkészítő tanfolyam és képzési program
jóváhagyásának díja 11 000 forint.”
3. Hatályát veszti a 20/2010. NGM rendelet Melléklet 10. Az 1-9. fejezetben nem szereplő
egyéb eljárási díjak alcím 2. pontja.
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. ) NGM rendelethez

„1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

ADATLAP
a költségvetési szervnél végzett, az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési
tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz
A bejelentés kötelező tartalmi elemei a következők:
1. A bejelentésnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a bejelentő a 28/2011.
(VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendő
belső ellenőrzésével kapcsolatosan bejelentése
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ a tevékenység folytatására,
□ adatainak módosítására,
□ vagy a tevékenység megszüntetésére
irányul.
2. A bejelentéshez kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Értesítési cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám:
3. Nyilatkozatok:
a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek, továbbá nincs tudomásom olyan körülményről, amely a rendelet szerinti
nyilvántartásba történő felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás
szerint – a lakcímem, értesítési címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetőségem az
Áht. 70. § (6) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 70. §
(6) bekezdése alapján]:
□ lakcím,
□ értesítési cím (tartózkodási hely),
□ telefonszám,
□ elektronikus elérhetőség”
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat
A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!
□ magánszemélyként befizettem,
□ helyettem a közöttünk levő megállapodás szerint harmadik személy fizette be.
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Egyúttal kijelentem, hogy
- a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,
- a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és
kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011.
(VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány
másolatát;
- az R. 1/A. § (1) bekezdése szerinti kétéves, illetve ötéves szakmai gyakorlat bemutatását
tartalmazó bejelentői nyilatkozatot vagy az R. 1/A. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén
a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot
csatolom.”
4. Egyéb megjegyzés:
Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

Bejelentő aláírása”
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5. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelethez

5. melléklet az …/2015. (

. ) NGM rendelethez

„1. melléklet a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelethez

A fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyak fémjelei Magyarországon
Hivataljel
(Hatóság jele)

Platina tárgyakra

Palládium tárgyakra

Arany tárgyakra
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Ezüst tárgyakra

„
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6. melléklet a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelethez

6. melléklet az …/2015. ( . ) NGM rendelethez
„2. melléklet a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelethez

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15.
napján aláírt Egyezmény szerinti Közös Ellenőrző Jel (CCM) alakja és rajza
Platina tárgyakra

Palládium tárgyakra

Arany tárgyakra
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Ezüst tárgyakra

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatáról
1. A Kormány a központi államigazgatás hatékony működésének kialakítása érdekében
1.1. egyetért azzal, hogy – az országos illetékességgel vagy feladatkörrel működő – központi hivatalokat és
költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézményeket (a továbbiakban együtt:
központi hivatalok) felül kell vizsgálni az általuk ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása,
továbbá a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek további csökkentése céljából,
1.2. egyetért azzal, hogy a területi államigazgatás funkcionális integrációja során alkalmazott szervezeti
egységesítés és az 1. pontban foglalt felülvizsgálat tapasztalatait felhasználva – az eltérő feladatkörből eredő
sajátosságokra figyelemmel – biztosítani kell a központi hivatalok rendszerének áttekinthetővé tételét.
2. Az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Kormány
2.1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtson be előterjesztést a Kormány részére, amely
egységes szempontrendszer alapján átfogóan újraszabályozza a központi hivatalokat, különös tekintettel
jogállásukra, szervezeti felépítésükre, létrehozásuk és funkcionális működésük alapvető feltételeire és
követelményeire,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. február 1.
2.2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2.1. pontban foglalt feladat végrehajtásához készítsen
részjelentést a központi hivatalok által a 2014. és 2015. években beszedett igazgatási szolgáltatási díjakról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 1.
2.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2.5. pontban foglalt
közreműködésével vizsgálja meg a központi hivatalok működését és készítsen összefoglaló jelentést
a Kormány részére, amelyben tegyen javaslatot minisztériumi bontásban a szükséges átalakításokra is,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. április 15.
2.4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az irányításuk alatt működő központi hivatalok közvetlenül és
soron kívül biztosítsák a 2.1. és 2.3. pontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges soron kívüli
adatszolgáltatások teljesítését,
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
igazságügyi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
2.5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2.1. és 2.3. pontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges
soron kívüli adatszolgáltatásokat az érintett központi hivatalok gazdálkodási és humánerőforrás adataira
vonatkozóan az államháztartásért felelős szakterület, továbbá a Magyar Államkincstár útján biztosítsa,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
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2.6.

felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2.3. pontban foglaltak alapján tegyék meg a szükséges
intézkedéseket a jelentésben meghatározott központi hivatalok racionalizálása érdekében.
Felelős:
érintett miniszter
Határidő:
2016. június 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról
A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése érdekében az alábbiakat határozza meg:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatainak racionalizálásával
– összhangban az új közszolgálati életpálya koncepcióval, valamint a központi hivatalok és a költségvetési szerv
formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló kormányhatározatban
foglaltakkal – a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésre kerüljenek.
2. A Kormány szükségesnek tartja
a)
a megyei (fővárosi) és a járási (fővárosi kerületi) feladat- és hatásköri szintek felülvizsgálatát,
b)
ennek eredményét figyelembe véve a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok, valamint ezen szervek feladatellátásával összefüggésben a másodfokú hatáskörében eljáró
központi hivatalok hatáskör-racionalizálását,
c)
a központi és területi államigazgatási feladatellátás szintjeinek, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslati
szintek átalakítását
(a továbbiakban együtt: hatáskör-racionalizálás).
3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében a hatáskörracionalizálás előkészítésének és megvalósításának feltételeiről, beleértve a saját feladat- és hatáskörükbe tartozó
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szükséges előkészítését, illetve módosítását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
valamennyi miniszter
Határidő:
az 4–13. pontokban meghatározottak szerint
4. A Kormány a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a minisztereket, hogy a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter koordinálásával és egyetértésével tegyenek javaslatot a hatáskör-racionalizálásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
valamennyi miniszter
Határidő:
2016. január 10.
5. A Kormány felhívja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, hogy a 4. pontban foglalt javaslatok áttekintését
követően – az érintett miniszterek bevonásával – szükség szerint további javaslatokat tegyen.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2016. január 20.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter koordinációja
mellett – a felelősségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében készítsék elő a hatáskör-racionalizáláshoz
szükséges törvény-módosításokat.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2016. január 31.
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7. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter koordinációja
mellett – a felelősségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében készítsék elő a hatáskör-racionalizáláshoz
szükséges kormányrendelet-módosításokat.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
2016. február 10.
8. A Kormány felhívja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, – figyelemmel a 4. és 5. pont szerinti javaslatokra,
valamint a 6. és 7. pontban foglaltakra – készítsen előterjesztéseket a hatáskör-racionalizálás megvalósítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
a törvényjavaslat tekintetében 2016. február 10.
a kormányrendelet tekintetében 2016. március 10.
9. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a felelősségi körükbe tartozó jogszabályok tekintetében
készítsék elő a hatáskör-racionalizáláshoz szükséges miniszteri rendeletek és közjogi szervezetszabályozó eszközök
módosítását.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2016. április 30.
10. Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a hatáskör-racionalizálás megvalósításához szükséges – az azzal
összefüggő pénzügyi, személyügyi, dologi, elhelyezési – adatszolgáltatásokat az irányításuk alá tartozó szervezetek
közvetlenül és soron kívül teljesítsék a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint a nemzetgazdasági
miniszter felé.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
11. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a hatáskör-racionalizálással összefüggő szervezeti változásokkal
kapcsolatban – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter koordinációja mellett – tegyék meg a szükséges
– pénzügyi, személyügyi, dologi, elhelyezési – intézkedéseket, készítsék elő a változásoknak a Magyar Államkincstár
törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezetéséhez szükséges okiratokat, szervezeti és működési szabályzatok
módosítását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
12. A Kormány felhívja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával –
vizsgálja meg a hatáskör-racionalizálás megvalósításának az infrastrukturális (különös tekintettel az informatikai
szakrendszereket érintő) feltételeit, tegyen javaslatot az átrendezés következtében szükséges változtatásokra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
13. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a hatáskör-racionalizálással összefüggő feladat
végrehajtásához szükséges költségvetési-pénzügyi intézkedéseket.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
14. A hatáskör-racionalizálás időpontja: 2016. július 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység
keretében felmerülő feladatokról
A Kormány tájékoztató kiadványt küld az állampolgároknak a magyar családok mindennapi életét meghatározó aktuális
intézkedésekkel kapcsolatban, melynek végrehajtása érdekében
1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges forrásokat
az érintett minisztériumnál biztosítsa, valamint a küldemények címzettek részére való megküldésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2016. március 31.
2. felhívja az igazságügyi minisztert a tájékoztató kiadványok előállításával kapcsolatos feladatok Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) bevonásával történő ellátására.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. március 31.
3. A kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról szóló 1848/2014. (XII. 30.) 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a fentiek érdekében felhívja)
„1. a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához és a kiküldött kiadványok
technikai feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási tevékenységek – mint
az adatkezeléssel összefüggő technikai műveletek – ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az állami tisztviselői kar létrehozásáról
A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése, valamint az állami tisztviselői kar létrehozása
érdekében az alábbiakat határozza meg:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a területi közigazgatás tisztviselői számára a modern, szolgáltató állam kereteibe
illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő tisztviselői karrierút
kerüljön kialakításra.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az állami tisztviselői karról szóló új
szabályozás kerüljön kialakításra, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy a tisztviselő munkájával egész életen át
a hazáját, polgártársait szolgálja.
3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében
a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök szükséges előkészítéséről, illetve módosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2016. január 31.
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4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy alakítsák ki a hivatásos szolgálati, valamint a hivatásos katonai
jogviszonyból kiválók állami tisztviselői karban történő továbbfoglalkoztatásához szükséges feltételrendszert
a szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóság érdekében.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2016. január 31.
5. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetését megelőzően
a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszámainak racionalizálása megtörténjen és az üres álláshelyek kerüljenek
megszüntetésre.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottak
Határidő:
2016. január 31.
6. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetése alulról építkező
módon történjen, első lépésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainál pilot jelleggel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. július 1.
7. Ez a határozat – a 8. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. A 9. pont 2016. január 1-jén lép hatályba.
9. Hatályát veszti az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok,
valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal
összefüggő egyes további intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az igazságügyi minisztert és az egyes kiemelt
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy gazdasági társaságok az üzleti eredményükből támogatást nyújthassanak a Budapest Főváros
Önkormányzata, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság által a 2024-ben sorra kerülő
XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz
(a továbbiakban: Olimpiai Pályázat), ezzel részben vagy egészben csökkentve a szükséges központi költségvetési
forrásokat;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. január 15.
2. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása
és a pályázati anyagok elkészítése céljából 15 039,4 millió forint és kapcsolódó közterhei összegében nyújtson
költségvetési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi
XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében
benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes kormányzati feladatokról
szóló 1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata valamint a Magyar
Olimpiai Bizottság által alapított zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) részére
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támogatási szerződés megkötése útján a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet e célra
létrehozásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzata terhére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre bocsátása tekintetében a Társaság cégbírósági nyilvántartásba vételét
követően azonnal, illetve folyamatosan 2017. június 30-ig
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy 9550,0 millió forint rendelkezésre álljon a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetben erre a célra létrehozott önálló előirányzaton az Olimpiai Pályázat finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. január 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésében 9550,0 millió forint
rendelkezésre álljon a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben erre a célra létrehozott önálló előirányzaton
az Olimpiai Pályázat finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének tervezése keretében
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok
finanszírozása érdekében – az a) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, a b) alpont tekintetében
az emberi erőforrások minisztere, a c) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter
közreműködésével – gondoskodjon
a)
300,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 45. Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása alcím javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. március 31.
b)
200,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 2. Magyar Olimpiai
Bizottság jogcím javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
c)
200,0 millió forint forrás biztosításáról a 2016. évben Budapest Főváros Önkormányzata számára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai
Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
2. pont b) alpontjában foglaltak szerint – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
MTA tulajdonában álló, a Budapest I. kerület, Országház utca 28–32., illetve Úri utca 49–51. szám alatti ingatlanegyüttes tulajdonjogát az állam – az MTA erre irányuló ajánlattétele esetén – adásvétel útján megszerezze, majd
az ingatlan-együttes a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe kerüljön;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az MTA adásvételre irányuló ajánlattételét követően azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együtt a 2014–2020-as
tervezési ciklus során intézkedjen a „Martonvásári agrár-innovációs centrum, kutatás-fejlesztési beruházási célterület
és egyes agrárturisztikai fejlesztések” kiemelt projektként történő előterjesztéséről, valamint a program ütemezett
pénzügyi támogatásának biztosításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évi központi költségvetés terhére gondoskodjon a Magyar
Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének
folytatásához szükséges 1000 millió forint biztosításáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 28.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évi központi költségvetés terhére biztosítson az új
agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához szükséges 3000 millió forintot, valamint a látogatóközpont
megvalósításhoz 800 millió forintot az MTA részére a Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 28.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon az új
agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához szükséges további 3000 millió forint biztosításáról az MTA részére
a Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján tegye
meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az MTA tulajdonában álló, Martonvásár 0143, 0149/2,
0137/2, 0138, 0139, 0140, 0161/2, 0126, 0120/2 és 0101/2 helyrajzi számú, mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földnek minősülő ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogát – az MTA erre irányuló ajánlattétele esetén –
az állam adásvétel útján megszerezze;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az MTA adásvételre irányuló ajánlattételét követően azonnal
7. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja az Ingatlant, valamint a belőle – telekalakítási eljárások jogerős befejezését
követően – kialakított földrészleteket;
8. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően az NFA útján tegye
meg a szükséges intézkedéseket az Ingatlan művelésből történő kivonása és az Ingatlanon fennálló haszonbérleti
jogviszony megszüntetése érdekében;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal
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9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 8. pontban foglaltak végrehajtását követően a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
erre irányuló kezdeményezése esetén az Ingatlan az Önkormányzat részére értékesítésre kerüljön;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
Önkormányzat adásvételre irányuló kezdeményezését követően azonnal
10. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az NFA útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Martonvásár
0172/2, 0210, 0212, 0216/4 helyrajzi számú (a továbbiakban: Ingatlan II.), mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földnek minősülő ingatlanok termelésből és művelésből történő kivonása, és az Ingatlan II. tekintetében fennálló
vagyonkezelői jogviszony megszüntetése érdekében, valamint a Martonvásár 0206/1 és 0206/2 szántó és legelő
besorolású ingatlanokon gondoskodjon csereerdő telepítéséről;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 10. pontban foglaltak végrehajtását követően az MNV Zrt.
útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Önkormányzatnak az erre irányuló
kezdeményezése esetén az Ingatlan II. az Önkormányzat részére közérdekű cél megvalósítása és törvényben
meghatározott feladatai elősegítése érdekében ingyenesen átadásra kerüljön.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
Önkormányzat átvételre irányuló kezdeményezését követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról
A Kormány a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat közfeladatai ellátásának támogatása érdekében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
30,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék
alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 24. Egészségügyi társadalmi, civil és
non-profit szervezetek jogcímcsoport, 5. Magyar Gyermekonkológiai Hálózat jogcím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.

Cím
szám

30

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

30

331139

Kiemelt
előir.
szám

K5

24

5

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú támogatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Egyéb működési célú támogatások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-30 000

30 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
30
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
24
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
331139
5
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
296668

30

2

ezer forintban

-30 000

30 000
Összesen

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
30 000
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme
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A Kormány 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról,
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet
2. pontja alapján a migrációs és menekültügyi nyomásból adódó helyzet kezelésének biztosításához, a felmerülő
feladatok hatékony megvalósításához jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb
35 063,6 millió forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1453/2015. (VII. 7.)
Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára
átcsoportosított 135,0 millió forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 6329,2 millió
forint és a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 100,0 millió forint
a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
3. egyetért azzal, hogy a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források
biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára
átcsoportosított 8880,5 millió forint összegből a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 5279,4 millió
forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1425,6 millió
forint, a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 1710,7 millió forint, a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt előirányzaton 179,9 millió forint és a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 284,9 millió forint kerüljön
felhasználásra és elszámolásra;
4. egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím
javára átcsoportosított 209,2 millió forint összegből a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 74,3 millió
forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 11,4 millió forint,
a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 51,9 millió forint és a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 71,6 millió
forint kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
5. egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím
javára átcsoportosított 6085,6 millió forint összegből a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 4385,6 millió
forint, a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton 1700,0 millió forint kerüljön felhasználásra és
elszámolásra;
6. egyetért azzal, hogy a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított összegből 41,5 millió forint és
K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított összegből 2030,1 millió forint a XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás címen 1750,1 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 41,5 millió
forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, 280,0 millió forint a K6. Beruházások kiemelt
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
7. egyetért azzal, hogy a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat szerint, az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének
változatlanul hagyása mellett a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított összegből 756,5 millió forint
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat címen 54,2 millió forint a K1 Személyi
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juttatások kiemelt előirányzaton, 118,3 millió forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton,
584,0 millió forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1966/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
4. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A Tanács létszáma legfeljebb 11 fő, melynek tagjai a miniszter felkérése alapján)
„k) a miniszter által kijelölt, az általa vezetett minisztérium halgazdálkodási jogterületével foglalkozó, jogász
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselője.”
2. A Korm. határozat a következő 6a. ponttal egészül ki:
„6a. A Tanács tagjai a 6. pontban foglalt feladat, a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé
nyilvánítására irányuló, valamint a miniszter által adható halfogási engedélyekhez kapcsolódó bírálati,
döntés-előkészítő tevékenység ellátásáért – ha azt jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja
ki – időszakos jelleggel, a nagy mennyiségben benyújtott pályázat, illetve engedélykérelem esetén díjazásban
részesülhetnek.”
3. A Korm. határozat
a)
3. pont a) alpontjában a „halászati jog” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási jog”,
b)
4. pont nyitó szövegrészében a „11” szövegrész helyébe a „13”,
c)
4. pont e) alpontjában a „2” szövegrész helyébe a „3”,
d)
5. pontjában a „határozat hatálybalépését” szövegrész helyébe a „határozat, illetve a határozat módosításáról
szóló kormányhatározat hatálybalépését”, és
e)
6. pontjában a „halászati vízterület Magyar Államot megillető halászati jogának” szövegrész helyébe
a „nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Magyar Államot megillető halgazdálkodási jogának”
szöveg lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1967/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági
és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött
segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában, valamint 4. melléklet 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1142,1 millió forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő
átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző
ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 4661,1 millió
forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási
ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont
szakellátás jogcím előirányzat javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

27188

1. melléklet az 1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
1
Gyógyító-megelőző ellátás
284889
21
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
LXXII.
Egészségbiztosítási Alap
2
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3
Természetbeni ellátások
1
Gyógyító-megelőző ellátás
263901
18
Összevont szakellátás
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

2

Cím
szám

Módosítás
(+/-)

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

3

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

-4 661,1

4 661,1

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Kiemelt előirányzat
neve

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
4 661,1

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
4 661,1
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS

27189
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A Kormány 1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség költségvetési fejezet 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél
keletkezett 132 000 ezer forint felhasználását, és
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

27190

1. melléklet az 1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
XI.

XIV.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsoport
szám

1

20

Kiemelt
Jogcímelőirányzatszám
szám

K5
1

56
B1

XV.

5
B1

Ezer forintban
Fejezet név

Cím név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Alcím név

Jogcím-csoport
név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Nemzetgazdasági Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Átcsoportosítás
(+/-)

-132 000

100 000

32 000
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A Kormány 1970/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal többletfeladatainak ellátása érdekében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 40,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti
általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
cím, 1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alcím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1970/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
1.

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

Cím
szám

30
31

004888

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K1
K2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú támogatások
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-40,0
27,6
12,4

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
004888

Cím
szám

30
31

Alcím
szám

2
1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

MINISZTERELNÖKSÉG
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

millió forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-40,0
40,0

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

I.n.év
40,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
40,0

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1971/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a központi
költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel – 8406,3 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 36/F. §-a alapján elrendeli, hogy a filmgyártási célú
közvetett támogatás forrásának biztosítása céljából az emberi erőforrások minisztere haladéktalanul gondoskodjon
8406,3 millió forint átutalásáról a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által kezelt Mktv. 31/C. § (5) bekezdés b) pontja szerinti letéti számla javára.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a ....../2015.(......) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

35

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

2

1

349351
XX.

20

295102

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

11

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K6

K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

27194

1. melléklet az 1971/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

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

-8 406,3

8 406,3

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.

Fejezet

egyedi

szám

Cím

Alcím

szám szám

azonosító

Jog-

Jog-

cím

cím

csop. szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.
295102

20

Kiemelt Fejezet
előir.

név

név

név

Jog-

Jog-

BEVÉTEL

cím

cím

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások

1

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

8 406,3

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
8 406,3

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
8 406,3
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím

szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

11

Cím

27195
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A Kormány 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el 29 165,7 millió forint összegben a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 21. Kulturális célú fejlesztések
jogcímcsoport, valamint 102,5 millió forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára 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,
a)
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,
ingatlanvásárlásai jogcím előirányzatának terhére 7643,1 millió forint,
b)
2. Egyéb eszközök vásárlása jogcímcsoport terhére 125,1 millió forint,
c)
4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Részesedésvásárlás,
tőkeemelés, pótbefizetés jogcím terhére 500,0 millió forint,
d)
4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 4. Az MVM Zrt.
tőkeemelése jogcím terhére 18 000,0 millió forint,
e)
8. Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére 2000,0 millió forint,
f)
9. A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos
kiadások jogcímcsoport terhére 1000,0 millió forint
összegben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

27196

1. melléklet az 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

280645

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Jogcím
csoport
szám

Jogcím
szám

Ki-emelt
előir.
szám

1
20

345717
XLIII.

Alcím
szám

2

K3
33

1

329639
278345

21

1

K6

2

K6
K7

2
4

296335
343606

K3
1

K6

4

343995

8

344717

9

K6
K3
K6
K7
K3
K6

280645
345717

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

1
20

Alcím
szám

33

Jogcím
csoport
szám

Ki-emelt
előir.
szám

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Kulturális célú fejlesztések
Beruházások

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre áthúzódó jogszabály/ határozat száma
hatása

102,5

29 165,7

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Felújítások
Egyéb eszközök vásárlása
Dologi kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Az MVM Zrt. tőkeemelése
Beruházások
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ
létrehozásával kapcsolatos kiadások
Dologi kiadások
Beruházások

-4 218,9
-3 424,2
-125,1
-500,0
-18 000,0
-200,0
-1 700,0
-100,0
-134,5
-865,5

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport
név

Jogcím
név

TÁ M O GATÁ S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Kulturális célú fejlesztések

21

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogcím
szám

Cím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre áthúzódó jogszabály/ határozat száma
hatása

102,5
29 165,7

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

I. né.

29 268,2

II. né.

III. né.

IV. né.

29 268,2
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Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
név

Millió forintban, egy tizedessel

KIADÁSOK
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A Kormány 1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 28. Szent Márton
Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása és a 29. Székesfehérvári sportcélú
beruházások támogatása címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása érdekében,
illetve a székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása érdekében 1700,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. b) alpont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 800,0 millió forint támogatást nyújtson
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. b) alpont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és
kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 900,0 millió forint támogatást nyújtson
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az id. Mezővári József Sporttelepen szabványméretű
műfüves pályaépítésre, a MÁV Előre sporttelepen két nagy füves, illetve egy 20x40 méteres műfüves pálya
megépítésére és öltözőblokkok kialakítására, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeiről támogatási szerződést kössön Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
4. egyetért azzal, hogy ha a 2. és 3. pont szerinti támogatások az Önkormányzatok számára 2015. évben nem, vagy
nem teljes összegben kerül folyósításra, a 2016. évben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos
néven létrehozott címre e határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
Államháztartási szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
IX.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai

357351

28

357340

29

018450

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K5

Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások

800,0

K8

Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

900,0

K5

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

-1 700,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím
cím
előir.
név
azonosító
csop. szám szám
szám

Cím
név

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

Millió forintban, egy tizedessel
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím
cím
előir.
név
azonosító
csop. szám szám
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 700,0

III.n.év

IV.n.év
1700,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név
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A Kormány 1974/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2015. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1974/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

1.

BARACSKA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

Értéke (Ft)

7

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora értékkel
járul hozzá
(Ft)

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték
(Ft)

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

50 000 000

0

0

1.5

5 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

2 108 200

2 108 200 Igen

62 664 000 000

62 664 000 000 Igen

0

22 664 000 000

20 000 000 000

20 000 000 000

31 332 000 000

31 332 000 000 Igen

0

11 332 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

66 484 000

66 484 000 Igen

0

0

0

0

2 652 480

2 652 480 Igen

2 652 480

0

0

0

500 000 000

500 000 000 Igen

100 000 000

400 000 000

0

0

33 807 540

33 807 540 Igen

33 807 540

0

0

0

167 000 000

167 000 000 Igen

108 000 000

59 000 000

0

0

100 000 000

100 000 000 Igen

100 000 000

0

0

0

3 186 125

3 186 125 Igen

3 186 125

0

0

0

3.

fejlesztés

Hitel

30

62 664 000 000

2 EUR

fejlesztés

Hitel

25

31 332 000 000

1 HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

11

66 484 000

1 HUF

fejlesztés

Hitel

5

2 652 480

6.

NÁDUDVAR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
SZENTE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZIGETSZENTMIKLÓS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

21

500 000 000

7.

SZIKSZÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

10

33 807 540

1 HUF

szerződésmódosítá
s - növekvő
ügyletérték mellett Hitel

20

167 000 000

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

100 000 000

1 HUF

fejlesztés

Hitel

3

3 186 125

4.
5.

8.
9.
10.

TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ZALAKAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ZSADÁNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
1 szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
2 szükséges infrastrukturális beruházások

1 1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások
3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés, felújítás,
1 csere
2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási
1 rendszer korszerűsítése
5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és
1 világítási rendszer korszerűsítése

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
1 szükséges infrastrukturális beruházások
1 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
1 szükséges infrastrukturális beruházások

5 332 846 Igen

0

5 332 846

1 EUR

1 257 600 Igen

50 000 000

2018-től összesen

4 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások
BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 551 849 Igen

1 257 600

2017.

1.4

2.

1 551 849

2016.

1.3

1.2

39 749 505 Igen

2015.

1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
2 szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
3 szükséges infrastrukturális beruházások

1.1

39 749 505

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

27201

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám

A Kormány 1975/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2015. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
1. A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2015. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
2. A Kormány visszavonja az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra
vonatkozó ügyleteihez történő 2015. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1746/2015. (X. 15.)
Korm. határozat 1. melléklet 3.1–3.20 pontjában Eger Megyei Jogú Város számára jóváhagyott kormányzati
hozzájárulást.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

27202

1. melléklet az 1975/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

1.
2.

ÁGFALVA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
BERKENYE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

1 HUF fejlesztés

Értéke (Ft)

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora értékkel
járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

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

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

2015.

2016.

2017.

-

-

-

2018-től összesen

12

22 000 000

1

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

22 000 000

22 000 000

Igen

Hitel

6

20 000 000

1

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

20 000 000

20 000 000

Igen

20 000 000

0

0

0

-

3.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Halasztott fizetés,
részletfizetés

4

11 000 000

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

11 000 000

11 000 000

Igen

11 000 000

0

0

0

4.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

6

41 000 000

1

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

41 000 000

41 000 000

Igen

41 000 000

0

0

0

5.

DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

15

122 525 000

1

122 525 000

122 525 000

Igen

6.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése

10

54 000 000

0

0

54 000 000

0

Nem

7.

DÉL-BALATONI
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS
TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT
CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS

1 HUF fejlesztés

Tárgyévben keletkeztetett
likvid fejlesztési ügylet
futamidejének
módosítása éven túl
lejáró futamidőre

2

200 000 000

1

1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások

200 000 000

200 000 000

Igen

150 000 000

8.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

7

497 184 000

497 184 000

497 184 000

Igen

497 184 000

0

0

0

11 500 000

11 500 000

Igen

0

0

0

146 900 000

146 900 000

Igen

0

0

0

5 000 000

5 000 000

Igen

0

0

0

51 679 000

51 679 000

Igen

0

0

0

0

1

8.2.

2

8.3.

3

8.4.

4

8.5.

5

8.6.

6

8.7

7

8.8.

8

8.9

9

8.10.

10

8.11.

11

8.12

12

8.13.

13

8.14.

14

8.15.

15

8.16.

16

8.17.

17

8.18.

18

8.19.
9.
10.
11.
12.
13.

EGYEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZILÁRD
HULLADÉKKEZELÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
FEHÉRGYARMAT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés

Hitel

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését
szolgáló beruházások
5.2. Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek
fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a
gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye
létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése
5.2. Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek
fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
4.1. Kulturális célú beruházások
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
7.7. Város- és település-rehabilitáció

-

-

-

50 000 000

-

0

0

4 754 000

4 754 000

Igen

0

0

12 558 000

12 558 000

Igen

0

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

0

0

0

4 000 000

4 000 000

Igen

0

0

0

15 300 000

15 300 000

Igen

0

0

0

13 000 000

0

13 000 000

Igen

0

0

2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási
rendszer korszerűsítése
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

1 000 000

1 000 000

Igen

0

0

0

25 000 000

25 000 000

Igen

0

0

0

30 000 000

30 000 000

Igen

0

0

0

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

20 000 000

20 000 000

Igen

0

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

0

0

0

10 000 000

10 000 000

Igen

0

0

0

31 500 000

31 500 000

Igen

0

0

0

7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések

16 972 000

16 972 000

Igen

0

0

0

19

4.1. Kulturális célú beruházások

78 021 000

78 021 000

Igen

0

0

0

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

14 361 000

14 361 000

Igen

14 361 000

0

0

0

272 000 000

272 000 000

Igen

0

0

0

5 796 000

5 796 000

Igen

5 796 000

0

0

0

45 000 000

45 000 000

Igen

45 000 000

0

0

0

32 004 086

32 004 086

Igen

32 004 086

0

0

0

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

11

14 361 000

adósságmegújítás
1 HUF szerződésmódosítássa Kölcsön
l

2

272 000 000

0

0

1 HUF fejlesztés

Pénzügyi lízing

5

5 796 000

1

7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések

1 HUF fejlesztés

Hitel

6

45 000 000

1

1 HUF fejlesztés

Hitel

2

32 004 086

1

2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely kialakítását
nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése
5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
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8.1.

122 525 000

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

14.2.
15.
16.
17.1

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

17.2
18.
19.

LEPSÉNY NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
NAGYKÁLLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

20.

NAGYKERESZTÚR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

21.

NAGYSZEKERES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

22.

23.

24.
25.1.

Hitel

21

40 981 130

1

2 HUF fejlesztés

Hitel

21

73 625 000

2

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

7

139 872 933

1

1 HUF 0

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

5

24 000 000

1

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

4

660 000

1

2 HUF fejlesztés

Kölcsön

2

9 990 000

1

1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

12

28 001 073

1

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

10

305 144 400

1

adósságmegújítás
1 HUF szerződésmódosítássa Kölcsön
l

11

9 120 000

0

0

4

5 000 000

1

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

NEMESBŐD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Tárgyévben keletkeztetett
likvid fejlesztési ügylet
futamidejének
módosítása éven túl
lejáró futamidőre

2

19 611 413

1

4.1. Kulturális célú beruházások

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A
DÉLNYUGAT-BALATONI
NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI
SZILÁRD HULLADÉKAI
KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ
MEGOLDÁSÁRA

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

2

486 189 000

1

1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

11

230 000 000

1

PÉCSVÁRAD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF fejlesztés

Hitel

5

38 000 000

1

2 EUR fejlesztés

Kölcsön

2

35 763 927

2

Hitel

9

50 000 000

1

4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

2

150 000 000

0

0

SÁRBOGÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF fejlesztés

27.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adósságmegújítás
Kezesség-, illetve
1 HUF szerződésmódosítássa
garanciavállalás
l

28.

SZÉCSÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

30.

31.
32.
33.

34.1.

34.2.

3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés, felújítás,
csere
3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés, felújítás,
csere
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

Hitel

26.

29.2.

1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások

1 HUF fejlesztés

25.2.

29.1.

5.1. A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

1 HUF fejlesztés

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÚJHARTYÁN VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

adósságmegújítás
1 HUF szerződésmódosítássa Kölcsön
l
Kezesség-, illetve
1 HUF adósságmegújítás
garanciavállalás
Kezesség-, illetve
2 HUF 0
garanciavállalás

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
2.8. Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk felújítása, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése
4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését
szolgáló beruházások

40 981 130

40 981 130

Igen

0

40 981 130

0

0

73 625 000

73 625 000

Igen

0

73 625 000

0

0

139 872 933

139 872 933

Igen

139 872 933

0

0

24 000 000

24 000 000

Igen

-

-

-

0
-

660 000

660 000

Igen

660 000

0

0

9 990 000

9 990 000

Igen

9 990 000

0

0

28 001 073

28 001 073

Igen

-

305 144 400

0

Nem

-

9 120 000

9 120 000

Igen

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

Igen

5 000 000

0

0

0

19 611 413

19 611 413

Igen

19 611 413

0

0

0

486 189 000

486 189 000

Igen

486 189 000

0

0

0

230 000 000

230 000 000

Igen

0

0

0

0

38 000 000

38 000 000

Igen

38 000 000

0

0

0

35 763 927

35 763 927

Igen

35 763 927

0

0

0

50 000 000

50 000 000

Igen

50 000 000

0

0

0

150 000 000

150 000 000

Igen

-

-

-

-

-

-

2

70 000 000

0

0

70 000 000

70 000 000

Igen

100 000 000

0

0

100 000 000

100 000 000

Igen

-

-

-

-

200 000 000

200 000 000

Igen

-

-

-

-

2 380 748

2 380 748

Igen

2

200 000 000

0

0

3

2 380 748

1

4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

1 HUF fejlesztés

Hitel

5

5 000 000

1

1 HUF fejlesztés

Kölcsön

5

70 000 000

1

1 HUF fejlesztés

Hitel

2

55 141 668

1

1 HUF fejlesztés

Tárgyévben keletkeztetett
likvid fejlesztési ügylet
futamidejének
módosítása éven túl
lejáró futamidőre

4

2 424 942

1

2 HUF fejlesztés

Tárgyévben keletkeztetett
likvid fejlesztési ügylet
futamidejének
módosítása éven túl
lejáró futamidőre

4

2 134 350

2

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások
4.4. Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése
2.3. Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely kialakítását
nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

0

0

-

11

Tárgyévben keletkeztetett
adósságmegújítás
likvid fejlesztési ügylet
1 HUF szerződésmódosítássa futamidejének
módosítása éven túl
l
lejáró futamidőre

0

0
-

-

-

0

0
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14.1

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

Igen

5 000 000

0

0

0

70 000 000

70 000 000

Igen

70 000 000

0

0

0

55 141 668

55 141 668

Igen

0

55 141 668

0

0

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

2 424 942

2 424 942

Igen

2 424 942

0

0

0

3.4. Szociális, gyermekjóléti feladatok ellátáshoz szükséges gépjármű beszerzés, felújítás,
csere

2 134 350

2 134 350

Igen

2 134 350

0

0

0

27203

27204
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A Kormány 1976/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság kormányhatározat alapján történő egyedi kutatás-fejlesztési
támogatásáról
A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényre, az államháztartásról szóló
CXCV. törvényre és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre is figyelemmel
1. egyetért a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.;
cégjegyzékszám: 01-09-079217) kutatás-fejlesztési egység létrehozása céljából – a vonatkozó jogszabályokban
foglalt feltételekre figyelemmel – legfeljebb 5,37 Mrd Ft összegben történő támogatásával;
2. felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék
meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti támogatásnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
felhalmozódott szabad maradványa terhére történő, a következők szerinti biztosítása érdekében:
a)
2016-ban 320,0 millió forint,
b)
2017-ben 730,0 millió forint,
c)
2018-ban 1070,0 millió forint,
d)
2019-ben 1390,0 millió forint,
e)
2020-ban 1860,0 millió forint;
Felelős:
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alappal kapcsolatos kiadási előirányzat módosítása és a maradvány-igénybevétel
engedélyezése körében,
a nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap szabad
maradványának felhasználásához való hozzájárulás körében
Határidő:
a 2016. évi 320,0 millió forint maradvány-igénybevétel esetén: 2016. február 28.
a 2017–2020 évekre vonatkozó maradvány-felhasználásra vonatkozóan: az adott költségvetési
év március 31-éig
3. felhívja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy az 1. pont szerinti támogatásnak
a 2. pontban meghatározott ütemezésben történő biztosításához szükséges támogatási szerződés megkötése iránti
intézkedéseket kezdje meg.
Felelős:
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő:
2016. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos egyes feladatokról, valamint
az ezekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány kifejezve azon meggyőződését, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében
megújuló műemlékek gazdaságos üzemeltetése érdekében – a Bejárható Magyarország Program célkitűzéseinek
megfelelően – a felújított műemlékek vonzáskörzetében elegendő számú szálláshelynek is rendelkezésre kell állnia,
elrendeli, hogy
a)
a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram részét képező projektek tervezése során be kell mutatni,
hogy a hasznosítási programhoz illeszkedő szálláshelyek rendelkezésre állnak-e, és ahol szükséges, azok
fejlesztését a projektekhez kapcsolódva meg kell valósítani;
b)
a szálláshelyekre vonatkozó adatokat, terveket – a gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztéséért felelős
miniszterelnöki megbízottal egyeztetve – az egyes projekttervek mellékleteként részletesen be kell mutatni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatosan
2. A Nemzeti Várprogramról szóló 1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. A Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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4. A Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
[A Kormány támogatja és kiemelt célnak tekinti a Nemzeti Kastélyprogram (a továbbiakban: Program) megvalósítását,
a Program részét képező kiemelt jelentőségű, a nemzeti kulturális örökség részét képező, az 1. mellékletében szereplő
kastélyok fejlesztését és egységes kezelését, melynek érdekében elrendeli, hogy]
„c) az a) alpont szerinti határidőben át nem adott kastélyokra tervezett 899,01 millió forint összegű állami
támogatást a 2015. évben a Forster Központ feladatbővüléséhez tartozó eszközvásárlásra, a Forster Központ által
vagyonkezelt, az 1. mellékletben nem szereplő ingatlanok állagmegóvó felújítására, működtetésére, valamint
a Forster Központ intézményi átszervezésének költségeire kell felhasználni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Várprogram műemléki helyszínei
I. ÜTEM (kezdete 2016)
1.
Szigetvár, Szigetvári vár (Baranya megye)
2.
Miskolc, Diósgyőri vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
3.
Eger, Egri vár (Heves megye)
4.
Kisvárda, Kisvárdai vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
5.
Sümeg, Sümegi vár (Veszprém megye)
6.
Füzér, Füzéri vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
II. ÜTEM (kezdete 2017)
1.
Sopron, Soproni várfal (Győr-Moson-Sopron megye)
2.
Gyula, Gyulai vár (Békés megye)
3.
Szerencs, Rákóczi várkastély (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
4.
Csókakő, Csókakői vár (Fejér megye)
5.
Mosonmagyaróvár, Óvári vár (Győr-Moson-Sopron megye)
6.
Tata, Tatai vár (Komárom-Esztergom megye)
7.
Várgesztes, Várgesztesi vár (Komárom-Esztergom megye)
8.
Visegrád, Visegrádi fellegvár, Salamon-torony, Alsó-vár (Pest megye)
9.
Simontornya, Simontornyai vár (Tolna megye)
10.
Csesznek, Cseszneki vár (Veszprém megye)
11.
Doba, Somló vára (Veszprém megye)
12.
Nagyvázsony, Kinizsi vár (Veszprém megye)
13.
Várpalota, Thury-vár (Veszprém megye)
14.
Kőszeg, Jurisics vár (Vas megye)
III. ÜTEM (kezdete 2017–2018)
1.
Ónod, Ónodi vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
2.
Mogyoróska, Regéci vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
3.
Sárospatak, Rákóczi-vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
4.
Szögliget, Szádvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
5.
Sirok, Siroki vár (Heves megye)
6.
Esztergom, Esztergomi vár (Komárom-Esztergom megye)
7.
Drégelypalánk, Drégely vára (Nógrád megye)
8.
Hollókő, Hollókői vár (Nógrád megye)
9.
Nógrád, Nógrádi vár (Nógrád megye)
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10.
11.
12.
13.
14.

Kereki, Fejérkő vára (Somogy megye)
Sárvár, Nádasdy-vár (Vas megye)
Döbrönte, Szarvaskő vára (Veszprém megye)
Gyulakeszi, Csobánc vára (Veszprém megye)
Szigliget, Szigligeti vár (Veszprém megye)”

2. melléklet az 1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kastélyprogram részét képező kastélyok, műemlék-együttesek listája
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

BÉKÉS MEGYE
1.1.
Geszt, Tisza-kastély
1.2.
Kondoros, Batthyány–Geist-kastély
1.3.
Szabadkígyós, Wenckheim-kastély
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2.1.
Edelény, L’Huillier–Coburg-kastély
2.2.
Fáj, Fáy-kastély
2.3.
Füzérradvány, Károlyi-kastély
FEJÉR MEGYE
3.1.
Dég, Festetics-kastély
3.2.
Lovasberény, Cziráky-kastély
3.3.
Nádasdladány, Nádasdy-kastély
3.4.
Csákvár, Esterházy-kastély
3.5.
Bicske, Batthyány-kastély és parkja
3.6.
Iszkaszentgyörgy, Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastélyegyüttes és parkja
3.7.
Soponya, Zichy-kastélyegyüttes és parkja
3.8.
Vál, Ürményi-kastély
3.9.
Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély és parkja
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
4.1.
Fertőd, Esterházy-kastélyegyüttes
4.2.
Mihályi, Dőry-kastély
4.3.
Nagycenk, Széchenyi-kastélyegyüttes
4.4.
Sopronhorpács, Széchenyi-kastély
4.5.
Dénesfa, Cziráky-kastély
4.6.
Szany, Püspöki kastély
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
5.1.
Oroszlány–Majkpuszta, egykori Esterházy-kastély, Kamalduli remeteség
5.2.
Tata, Esterházy-kastély
5.3.
Bajna, Sándor–Metternich-kastély és parkja, uradalmi istálló
5.4.
Kisbér, Batthyány–Wenckheim-kastély
NÓGRÁD MEGYE
6.1.
Szécsény – Benczúrfalva, Benczúr-kastély
PEST MEGYE
7.1.
Pécel, Ráday-kastély
7.2.
Acsa, Prónay-kastély és parkja
7.3.
Aszód, Podmaniczky-kastély
7.4.
Aszód, Podmaniczky–Széchenyi-kastély (Zöld-kastély)
7.5.
Gyömrő, Teleki-kastély
7.6.
Váchartyán, Rudnay-kastély
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8.
9.
10.
11.

12.

13.
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7.7.
Ráckeve, Savoyai-kastély
7.8.
Fót, Károlyi-kastély
7.9.
Gödöllői Királyi Kastély (Grassalkovich-kastély)
SOMOGY MEGYE
8.1.
Somogysárd, Somssich-kastély
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
9.1.
Komlódtótfalu, Becsky-kúria
TOLNA MEGYE
10.1.
Ozora, Pipo Várkastély és Kula major
VAS MEGYE
11.1.
Körmend, Batthyány–Strattmann-kastély
11.2.
Jánosháza, Erdődy–Choron-várkastély
11.3.
Vassurány, Schilson-kastély
11.4.
Vép, Erdődy-kastély
VESZPRÉM MEGYE
12.1.
Sümeg, Püspöki palota
12.2.
Pápa, Esterházy-kastélyegyüttes
ZALA MEGYE
13.1.
Keszthely, Festetics-kastélyegyüttes és parkja”

A Kormány 1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához
és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja
a)
a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az országos közúti
közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatok 2015. évi finanszírozási hiányát pótló
forrásnak, 22 127,8 millió forintnak a biztosításáról, a 2016. év tekintetében a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezetében, valamint a 2017–2019. évek tekintetében a 2017–2019. évek központi
költségvetésének tervezése és végrehajtása során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása, illetve a 2017–2019. évi központi költségvetés
tervezése, illetve végrehajtása során
b)
nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az országos közúti
közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatokra nézve a 2016–2019. években összesen
6061,7 millió forint többletforrás biztosításáról, a 2016. év tekintetében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezetében, valamint a 2017–2019. évek tekintetében a 2017–2019. évek központi
költségvetésének tervezése és végrehajtása során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása, illetve a 2017–2019. évi központi költségvetés
tervezése, illetve végrehajtása során
2. egyetért azzal, hogy az országos közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak stabil,
kiszámítható ellátása és a folyamatos, hatékony működés érdekében a Magyar Közút NZrt. 2016. évtől kezdődően
5 éves közhasznúsági szerződés alapján lássa el a közútkezelői feladatokat, ennek érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az országos közúti közlekedési
infrastruktúra üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására a 2017–2020. évi központi költségvetések
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tervezése során gondoskodjanak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Közúthálózat fenntartás és működtetés jogcímcsoporton
aa)
2017. évben legalább 73 221,3 millió forint,
ab)
2018. évben legalább 80 588,5 millió forint,
ac)
2019. évben legalább 88 816,6 millió forint,
ad)
2020. évben legalább 98 086,5 millió forint
forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2017–2020. évi központi költségvetések tervezése során
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Közúthálózat fenntartás és működtetés
jogcímcsoport terhére a 2016–2020. évek tekintetében összesen legfeljebb 400 880,1 millió forint
összegben kötelezettséget vállaljon, azzal, hogy a 2016. évi költségvetési kiadási előirányzat terhére vállalt
kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg az előirányzatnak a Kvtv.-ben meghatározott összegét,
valamint a 2017–2020. évi költségvetési kiadási előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás mértéke nem
haladhatja meg az a) pontban meghatározott összeget;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. január 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzanak ki az országos
gyorsforgalmi, fő- és mellékút hálózatra egy középtávú felújítási finanszírozási programot, és azt terjesszék
a Kormány elé.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 28.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1979/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján – tekintettel az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra –
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2015. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Ügylet adatai

Jóváhagyott ügylet adatai

Devizanem

Ügylet típusa

Futamideje (év)

1.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PANNON-VÍZ Regionális
Önkormányzati Viziközműszolgáltató Zrt.

1

HUF

működés

hitel

4

400 000 000

400 000 000

Igen

2.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.

1

HUF

adósságmegújítás

hitel

7

24 396 873

24 396 873

Igen

-

-

-

-

3.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.

2

HUF

adósságmegújítás

hitel

11

22 620 000

22 620 000

Igen

-

-

-

-

4.

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

1

HUF

működés

kölcsön

2

100 000 000

100 000 000

Igen

100 000 000

0

0

0

5.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MIHŐ Miskolci
Hőszolgáltató Kft.

1

HUF

fejlesztés

hitel

11

205 576 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

205 576 000

Igen

205 576 000

0

0

0

6.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MVK Miskolc Városi
Közlekedési Zrt.

1

HUF

fejlesztés

hitel

7

398 600 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

398 600 000

Igen

398 600 000

0

0

0

7.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MVK Miskolc Városi
Közlekedési Zrt.

2

HUF

fejlesztés

hitel

2

1 829 033 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

1 829 033 000

Igen

1 829 033 000

0

0

0

8.

MEGYER KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

MKM-Megyer Fejlesztő
KFT

1

adósságmegújítás

hitel

2

9 000 000

7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése

9 000 000

Igen

-

-

-

-

9.

NÁDUDVAR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Nádudvari
Településfejlesztési és
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

1

HUF

fejlesztés

hitel

11

66 484 000

1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások

66 484 000

Igen

66 484 000

0

0

0

10.

NÓGRÁD MEGYE
ÖNKORMÁNYZATA

Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

1

HUF

működés

kölcsön

2

60 000 000

60 000 000

Igen

60 000 000

0

0

0

11.

PÉCEL VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Pécel Üzemeltető KFT

1

HUF

fejlesztés

hitel

11

230 000 000

230 000 000

Igen

230 000 000

0

0

0

12.

SIÓFOK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Balaton-parti Fenntartó
és Hasznosító Kft

1

HUF

működés

hitel

2

150 000 000

150 000 000

Igen

150 000 000

0

0

0

13.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft.

1

HUF

adósságmegújítás

hitel

11

100 000 000

100 000 000

Igen

-

-

-

14.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft.

2

HUF

működés

hitel

2

200 000 000

200 000 000

Igen

200 000 000

0

0

0

15.

VÁRPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Várpalotai Közüzemi Kft.

1

HUF

fejlesztés

pénzügyi lízing

5

59 894 597

59 894 597

Igen

59 894 597

0

0

0

Sorszám

Ügylet sorszáma

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett adósság nagysága
ügylethez/
szerint
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság neve

Ügylet célja

Értéke

Fejlesztés célja

2015.

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

100 000 000

-

2016.

300 000 000

2017.

2018-től összesen

0

0
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1. melléklet az 1979/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

27209

27210
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A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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