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II.

Törvények

2015. évi CCXXIX. törvény
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai
Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz
csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről*
(a Kiegészítő Jegyzőkönyvet Magyarország vonatkozásában a Tanács 2014/257/EU tanácsi döntés értelmében 2013. július 1-jétől
ideiglenesen alkalmazni kell)
1. §		
Az Országgyűlés a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről
az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi
megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.
2. §		
A Kiegészítő Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.
3. §

(1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Kiegészítő Jegyzőkönyv 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.
(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2015. évi CCXXIX. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött
szabadkereskedelmi megállapodáshoz
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
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A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei,
a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,
valamint
AZ EURÓPAI UNIÓ
egyrészről, valamint
a KOREAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Korea
másrészről,
a továbbiakban: a Felek,
MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között
létrejött szabadkereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2010. október 6-án
írták alá, és 2011. július 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák;
MIVEL a Horvát Köztársaságnak (a továbbiakban: Horvátország) az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés) 2011. december 9-én
Brüsszelben aláírták és 2013. július 1-jén hatályba lépett;
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:
I. SZAKASZ
A FELEK
1. cikk
Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.
2. cikk
A megállapodás szerződő feleinek jegyzéke kiegészül Horvátországgal.
II. SZAKASZ
SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK
3. cikk
A megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” meghatározására és az igazgatási
együttműködés módszereire vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban: a származási szabályokról
szóló jegyzőkönyv) III. melléklete e jegyzőkönyv I. mellékletének rendelkezéseivel összhangban
módosul.
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4. cikk
(1) A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azon Koreából Horvátországba, vagy
Horvátországból Koreába exportált árukra, amelyek megfelelnek a megállapodás származási
szabályokról szóló jegyzőkönyve rendelkezéseinek, és amelyek 2013. július 1-jén Koreában vagy
Horvátországban éppen úton voltak, vagy ideiglenes megőrzés alatt, vámraktárban vagy vámszabad
területen álltak.
(2) Ilyen esetekben preferenciális elbánást nyújtanak, feltéve, hogy az importáló Fél
vámhatóságainak 2013. július 1-jétől számított 12 hónapon belül benyújtják a visszamenőleges
hatállyal kiadott származási igazolást.

III. SZAKASZ
SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS ELEKTRONIKUS
KERESKEDELEM
5. cikk
A megállapodás 7-A-1. melléklete helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének rendelkezései lépnek.
6. cikk
A megállapodás 7-A-2. melléklete helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének rendelkezései lépnek.
7. cikk
A megállapodás 7-A-3. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének rendelkezései lépnek.
8. cikk
A megállapodás 7-C. melléklete helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének rendelkezései lépnek.
IV. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. cikk
(1) E jegyzőkönyv az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek egymás írásbeli
értesítése útján megerősítik, hogy alkalmazandó jogi követelményeiknek és eljárásaiknak eleget
tettek.
(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve e jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől kezdődő hatállyal kell
alkalmazni.
(3) E jegyzőkönyv hatálybalépéséig a Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet ideiglenesen
alkalmazzák azt követően tíz (10) nappal, hogy az utóbbi kézhez vette az Európai Unió vagy Korea
értesítését az ideiglenes alkalmazásról.
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(4) Az e cikk alapján tett értesítéseket az Európai Unió Tanácsa Főtitkárának és a koreai Külügy
Minisztériumnak vagy jogutódjának kell megküldeni.
10. cikk
E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia,
görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol,
svéd, szlovák, szlovén és koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
Az Európai Unió megküldi Koreának a megállapodás horvát nyelvű változatát. E jegyzőkönyv
hatálybalépésétől függően a horvát nyelvű változat az e jegyzőkönyv jelenlegi nyelvein készült
változatokra vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válnak hitelessé. A megállapodás 15.16.
cikke ennek megfelelően módosul.
11. cikk
Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt a megállapodás elválaszthatatlan részét
képezi.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de marzo de dos mil catorce.
V Bruselu dne dvacátého pátého března dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende marts to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of March in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog ožujka dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque marzo duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit piektajā martā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste maart tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego marca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de março de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci martie două mii paisprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho marca dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.
Tehty
Brysselissä
kahdentenakymmenentenäviidentenä
kaksituhattaneljätoista.
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Som skedde i Bryssel den tjugofemte mars tjugohundrafjorton.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη µέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
5
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For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Република Корея
Por la República de Corea
Za Korejskou republiku
For Republikken Korea
Für die Republik Korea
Korea Vabariigi nimel
Για τη Δηµοκρατία της Κορέας
For the Republic of Korea
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Pour la République de Corée
Za Republiku Koreju
Per la Repubblica di Corea
Korejas Republikas vārdā
Korėjos Respublikos vardu
A Koreai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Korea
Voor de Republiek Korea
W imieniu Republiki Korei
Pela República da Coreia
Pentru Republica Coreea
Za Kórejskú republiku
Za Republiko Korejo
Korean tasavallan puolesta
På Republiken Koreas vägnar

I. MELLÉKLET
A SZÁRMAZÁSI NYILATKOZAT SZÖVEGE
Az alábbi származási nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket
azonban nem kell megismételni.
Bolgár változat
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1))
декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален
произход (2).
Spanyol változat
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1))
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
… (2).
Cseh változat
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
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Dán változat
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
… (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Német változat
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Észt változat
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need
tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Görög változat
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ.
… (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιµησιακής
καταγωγής … (2).
Angol változat
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Francia változat
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Horvát változat
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su,
osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Olasz változat
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Lett változat
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka,
izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Litván változat
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad,
jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Magyar változat
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy
eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
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Máltai változat
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1))
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini
preferenzjali … (2).
Holland változat
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.
… (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële … oorsprong zijn (2).
Lengyel változat
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje,
że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne
pochodzenie.
Portugál változat
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização
aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de
origem preferencial … (2).
Román változat
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că,
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențială … (2).
Szlovén változat
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Szlovák változat
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Finn változat
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Svéd változat
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
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Koreai változat

… (3)
(Kelt)
… (4)
(Az exportőr aláírása, valamint a nyilatkozatot aláíró személy nevét olvashatóan is fel kell tüntetni.)
Lábjegyzetek
(1) Amennyiben a származási nyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az elfogadott exportőr
felhatalmazási számát ebben a rovatban kell feltüntetni. Amennyiben a származási nyilatkozatot
nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelben szereplő szavakat ki kell hagyni vagy a rovatot
üresen kell hagyni.
(2) A termékek származását fel kell tüntetni. Amennyiben a számlanyilatkozat egészben vagy
részben Ceutában vagy Melillában származó termékre vonatkozik, az exportőrnek ezt egyértelműen
fel kell tüntetnie az okmányon, amelyen a nyilatkozatot kiállították, a „CM” jelzés használatával.
(3) Ezek feltüntetését el lehet hagyni, ha az információt maga az okmány tartalmazza.
(4) Azokban az esetekben, amikor az exportőr aláírására nincs szükség, az aláírás alóli mentesség
az aláíró nevének feltüntetése alóli mentességet is jelenti.
II. MELLÉKLET
EU-FÉL
KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A 7.7. CIKKEL ÖSSZHANGBAN
(HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS)
1.A kötelezettségek alábbi listája a 7.7. cikk alapján liberalizált szolgáltató ágazatokat, valamint –
fenntartásokkal – az említett ágazatokban a koreai szolgáltatásokra és szolgáltatókra
alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat ismerteti. A
lista a következő elemekből áll:
a)az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyben az EU-Fél kötelezettséget vállalt,
valamint a liberalizáció körét, amelyre a fenntartások alkalmazandók; és
b) a második oszlop az alkalmazandó fenntartásokat ismerteti.
Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik, és amelyeket
a lista nem említ, nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatások határon átnyúló nyújtására.
2.Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:
a) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és
b)(CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi
termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).
10
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3.Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki
szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amikor azok nem
korlátozzák a piacra jutást vagy a nemzeti elbánást a 7.5. és 7.6. cikk értelmében. Az említett
intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a
képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák
kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is), még ha nincsenek is felsorolva, a koreai
szolgáltatásokra és szolgáltatókra mindenképpen alkalmazandók.
4.Az alábbi lista nem sérti a 7.4. cikk (3) bekezdésének i) pontjában meghatározott határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás megvalósíthatóságát bizonyos szolgáltató ágazatokban és alágazatokban, és
nem sérti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában foglalt állami
monopóliumok vagy kizárólagos jogok fennállását.
5.A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
6.Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes
személyekre és jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.
7. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:
AT

Ausztria

BE

Belgium

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

DE

Németország

DK

Dánia

EU

Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve

ES

Spanyolország

EE

Észtország

FI

Finnország

FR

Franciaország

EL

Görögország

HR

Horvátország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

MT

Málta

NL

Hollandia
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PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SK

Szlovákia

SI

Szlovénia

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat

A fenntartások leírása

VALAMENNYI ÁGAZAT

Ingatlan
1. és 2. módozat:
Valamennyi tagállam, kivéve AT, BG, CY,
CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL,
RO, SI, SK: Korlátozás nélkül.
AT: Ingatlan külföldi természetes és jogi
személyek általi megszerzése, vétele,
bérlete vagy lízingje az illetékes
regionális
hatóságok
(Länder)
engedélyével
lehetséges,
amelyek
megvizsgálják, hogy az ügylet érint-e
fontos gazdasági, szociális vagy kulturális
érdekeket.
BG: Külföldi jogi személyek és állandó
külföldi tartózkodási hellyel rendelkező
külföldi
állampolgárok
épületek
tulajdonjogát és ingatlanok korlátozott
tulajdonjogát (1) a Pénzügyminisztérium
engedélyével szerezhetik meg. Az
engedélykötelezettség nem vonatkozik
azokra a személyekre, akik Bulgáriában
beruházást végeznek.
Az állandó külföldi tartózkodási hellyel
rendelkező külföldi állampolgárok, a
külföldi jogi személyek és azok a
vállalatok, amelyekben a külföldi
részvétel többségi szavazati jogot biztosít,
vagy megakadályozhatja határozatok
elfogadását,
csak
engedéllyel
szerezhetnek
ingatlanra
vonatkozó
tulajdonjogot, a Minisztertanács által
kijelölt bizonyos földrajzi régiókban.
CY: Kötelezettség nélkül.
CZ: Külföldi természetes és jogi személyek
ingatlantulajdon-szerzését
korlátozzák.

12

27260

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

Külföldi személyek ingatlant cseh jogi
személy alapítása útján vagy közös
vállalkozásban
való
részvétellel
szerezhetnek. A külföldi személyek
földtulajdonszerzése engedélyhez kötött.
DK:Nem honos természetes és jogi személyek
ingatlantulajdon- szerzése korlátozott.
Külföldi természetes és jogi személyek
mezőgazdasági földtulajdonhoz való
jutása korlátozott.
(1)A bolgár tulajdonjogi törvény a következő korlátozott tulajdonjogokat ismeri el: használathoz
való jog, építéshez való jog, felépítmény és szolgalom építéséhez valójog.
EL: Az 1892/90. törvény értelmében a határok
közelében
fekvő
területeken
az
állampolgárok földtulajdont csak a
védelmi
miniszter
engedélyével
szerezhetnek. A közigazgatási gyakorlat
szerint az engedélyt közvetlen befektetés
céljára könnyen megadják.
FI: (Åland-szigetek): Az ålandi regionális
állampolgársággal
nem
rendelkező
természetes személyek és a jogi
személyek esetében az Åland-szigeteken
korlátozzák az ingatlantulajdon ålandi
illetékes hatóságok engedélye nélküli
megszerzésének és fenntartásának jogát.
Az ålandi regionális állampolgársággal
nem rendelkező természetes személyek és
bármely jogi személy esetében az Ålandszigeteken korlátozzák a letelepedéshez
és szolgáltatásnyújtáshoz való jog ålandi
illetékes hatóságok engedélye nélküli
gyakorlását.
HU: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése
külföldi
beruházók
esetében
korlátozott (1).
IE: A
Földbizottság
előzetes
írásbeli
jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy
belföldi vagy külföldi vállalatok vagy
külföldi állampolgárok ír földtulajdonban
bármilyen érdekeltséget szerezzenek. Ha
a
földterület
ipari
(és
nem
mezőgazdasági) célt szolgál, ezt a
követelményt nem kell alkalmazni, ha a
vállalkozási,
kereskedelmi
és
foglalkoztatási miniszter erre vonatkozó
igazolást ad ki. Ez a törvény a
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városhatáron belüli földterületekre nem
vonatkozik.
IT: Külföldi természetes és jogi személyek
ingatlant a viszonosság elve alapján
vásárolhatnak.
LT: Kötelezettség
szerzésére (2).

nélkül

a

földtulajdon

MT:Az ingatlantulajdon szerzésére vonatkozó
máltai jogszabályokat és rendelkezéseket
továbbra is alkalmazni kell.
PL: Külföldiek
(természetes
és
jogi
személyek) közvetlen vagy közvetett
ingatlantulajdon-szerzése
engedélyköteles. Kötelezettség nélkül
állami tulajdon megszerzése (azaz a
privatizációs
eljárásra
vonatkozó
rendeletek).
RO: Román állampolgársággal és romániai
tartózkodási hellyel nem rendelkező
természetes személyek, valamint román
honossággal és romániai székhellyel nem
rendelkező jogi személyek tulajdonjogot
semmiféle telek felett sem szerezhetnek
élők közötti ügyletek során.
(1)A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(2)A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
SI: A Szlovéniában alapított, külföldi
rendelkező
jogi
tőkerészesedéssel
személyek
Szlovénia
területén
ingatlantulajdont
szerezhetnek.
Szlovéniában a külföldi személyek által
alapított fióktelepek (1) csak az alapításuk
szerinti
gazdasági
tevékenységek
végzéséhez
szükséges
ingatlanokat
szerezhetik meg, a föld kivételével. Külön
engedélyhez kötött a határ 10 km-es
ingatlan
körzetén
belül
fekvő
tulajdonjogának olyan vállalat által
történő megszerzése, amelyben a másik
Fél jogi személyei vagy állampolgárai
közvetett vagy közvetlen tőkerészesedési
vagy a szavazattöbbséggel bírnak.
SK:Külföldi természetes és jogi személyek
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ingatlantulajdon-szerzését
korlátozzák.
Külföldi személyek szlovák jogi személy
alapítása útján vagy közös vállalkozásban
való részvétellel szerezhetnek ingatlant.
Kötelezettség nélkül a földre vonatkozóan.
(1)A társaságokról szóló törvény értelmében a Szlovéniában alapított fióktelep nem minősül jogi
személynek, de működése tekintetében a leányvállalattal esik azonos elbánás alá, ami
összhangban van a GATS XXVIII. cikkének g) pontjával.
1. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861) (1)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő,
például közjegyző, „huissiers de justice” vagy más
„officiers publics et ministériels” által nyújtott jogi
tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési
szolgáltatásokat.

1. és 2. módozat:
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: A teljes körű
ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi
(uniós és tagállami) jog praktizálásához
szükséges, állampolgársághoz kötött.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság,
amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz
szükséges, állampolgársághoz és tartózkodási
helyhez kötött. BE-ban kvótát alkalmaznak a
„Cour de cassation” előtt nem
büntetőügyekben történő képviseletre.
BG: Koreai ügyvédek koreai állampolgár
részére jogi képviseleti szolgáltatást csak
viszonossági alapon és bolgár ügyvéddel
együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői
szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre
van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és
állampolgársághoz kötve gyakorolhatják az
„avocat auprès de la Cour de Cassation” és az
„avocat auprès du Conseil d'État” hivatást.

(1)Kiterjed a jogi tanácsadási, a jogi képviseleti, a jogi döntőbíráskodási és a békéltető/közvetítő
szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra. A jogi
szolgáltatásnyújtás csak a nemzetközi közjog, az uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében
engedélyezett, ahol a befektető vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és
más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési
követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal
kapcsolatban jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket illetően ez történhet többek között úgy,
hogy az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha
elismertették a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenértékűként), biztosítási
követelményekkel, egyszerű nyilvántartásba vétellel a befogadó ország ügyvédi kamarájánál,
amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni és jogilag vagy szakmailag le kell telepedni a
befogadó országban. Az uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen
eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az EU-ban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd
végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az Európai Unió egyik tagállamának jogával
kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és
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az adott tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül
látják el. Az EU-Félnél a bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért
szükséges lehet a teljes jogú kamarai tagság az Európai Unió megfelelő tagállamában, mivel ez
uniós és nemzeti eljárásjog gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány tagállamban a teljes
jogú kamarai tagsággal nem rendelkező külföldi ügyvédek polgári eljárásban képviselhetnek
olyan felet, aki annak az államnak az állampolgára vagy ahhoz az államhoz tartozik, ahol az
ügyvéd jogosult a praxisra.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság
állampolgársághoz és tartózkodási helyhez
kötött. Külföldi ügyvédek számára a jogi
tevékenységek köre a jogi tanácsadásra
korlátozott.
LV: Állampolgársághoz kötött a hites
jogtanácsosokra vonatkozóan, akik számára
fenn van tartva a büntetőügyekben való jogi
képviselet.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán
engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában
bejegyzett jogi cégek nyújthatnak jogi
tanácsadási szolgáltatásokat. A dán engedély
megszerzése dán jogi vizsga letételéhez
kötött.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a
svéd „advokat” megnevezés használatához
szükséges, tartózkodási helyhez kötött.
1. módozat:
HR: Kötelezettség nélkül a horvát jog
gyakorlását illetően.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
1. módozat:
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Kötelezettség
CPC 86213, CPC 86219 és CPC 86220)
nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes
hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások
kivételével)
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1. módozat:
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT,
LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Kötelezettség
nélkül.
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes
hatóságok előtti képviseletre és az egyes
osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági
törvény, tőzsdetörvény, banktörvény stb.)
meghatározott könyvvizsgálatok végzésére
vonatkozóan.
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HR: Külföldi könyvvizsgáló cégek akkor
nyújthatnak könyvvizsgálati szolgáltatásokat
Horvátország területén, ha fióktelepet hoztak
létre.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett
könyvvizsgálók végezhetnek törvényes
könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi
személyeknél, pl. az összes korlátolt
felelősségű társaságban. Csak ilyen személyek
rendelkezhetnek részesedéssel vagy
létesíthetnek tagsági viszonyt olyan
társaságokban, amelyek minősített
könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos célból).
A jóváhagyáshoz tartózkodási hely szükséges.
LT: A könyvvizsgálói jelentést egy litvániai
praxisra akkreditációval rendelkező
könyvvizsgálóval együtt kell elkészíteni.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
c) Adótanácsadás
(CPC 863) (1)

1. módozat:
AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes
hatóság előtti képviseletre vonatkozóan.
CY: Az adóügyi képviselőknek megfelelő
pénzügyminiszteri engedéllyel kell
rendelkezniük. Az engedélyezés a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Az
alkalmazott kritérium a külföldi befektetések
engedélyezése során alkalmazott kritériummal
azonos (a horizontális ágazatnál felsorolva).
Mindezek a kritériumok erre az alágazatra
vonatkoznak, és az alágazat foglalkoztatási
helyzetét mindig figyelembe kell venni.
BG, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra,
amelyek a Jogi szolgáltatás 1.A.a) pontjában találhatók.
d) Építészeti szolgáltatás
valamint
e) Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)

1. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül, a tervezési
szolgáltatások kivételével.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI:
Kötelezettség nélkül.
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a
belföldi szabályok alkalmazása minden
külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
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HU, RO: Kötelezettség nélkül a tájrendezési
szolgáltatásokra.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát
építészi kamara jóváhagyásával nyújthatnak
építészi szolgáltatásokat. Kötelezettség nélkül
a településtervezés tekintetében.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
f) Műszaki mérnöki szolgáltatás; valamint
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)

1. módozat:
AT, SI: Kötelezettség nélkül, a tisztán
tervezési szolgáltatások kivételével.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: Kötelezettség
nélkül.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát
mérnöki kamara jóváhagyásával nyújthatnak
mérnöki szolgáltatásokat.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK:
Kötelezettség nélkül.
SI: Kötelezettség nélkül a társadalomorvostanra, a higiéniai, a járványügyi, az
orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a
vérkészítményekre és transzplantátumokra, a
boncnoki tevékenységre.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,
EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI,
SK: Kötelezettség nélkül.
UK: Kötelezettség nélkül, az állatorvosok
számára nyújtott állat-egészségügyi
laboratóriumi és technikai szolgáltatások,
illetve az általános tanácsadás, iránymutatás
és tájékoztatás (pl. táplálás, viselkedés és
kisállat-gondozás) kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
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j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,
EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT,
RO, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
FI, PL: Kötelezettség nélkül, az ápolók
kivételével.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
telemedicinát.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és
ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások (1)

1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL,
IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI,
UK: Kötelezettség nélkül.
CZ, LV, LT: Kötelezettség nélkül, a postai
rendelés kivételével.
HU: Kötelezettség nélkül, a CPC 63211
kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)A lakosság gyógyszerellátására más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban
alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános szabályként ez
a tevékenység a gyógyszerészek számára van fenntartva. Az Európai Unió néhány tagállamában
csak az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

C. Kutatási-fejlesztési szolgáltatások
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást) (1)

Korlátozás nélkül.

Természettudományi kutatás, fejlesztés
(CPC 851)
Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
(CPC 853)

EU: Az állami forrásból finanszírozott K+F
szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok
és/vagy engedélyek csak az Európai Unió
tagállamai állampolgárainak és olyan EU-beli
jogi személyeknek adhatók, amelyek központi
ügyintézési helye az Európai Unióban van.

D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások (2)
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra
vonatkozóan
(CPC 821)

1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL,
RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
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Korlátozás nélkül.
(1) A CPC 85201 része, amely az 1.A. h) pontban található – Orvosi és fogorvosi ellátás
(2)Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az ingatlant
vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)

1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL,
RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)

1. módozat:
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)

1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK:
Kötelezettség nélkül.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU,
IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Az
Európai Unió légi fuvarozói által használt légi
járműveket a légi fuvarozót engedélyező EUtagállamban vagy egy másik EU-tagállamban
kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid
futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes
körülmények esetén.
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c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)

1. módozat:
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC
83109)

1. módozat:
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)

1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL,
HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE,
SK, UK: Kötelezettség nélkül.
EE: Kötelezettség nélkül, a műsoros
videokazetták otthoni szórakoztató
elektronikai berendezésben történő
használatára szolgáló kölcsönzés kivételével.

f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése
(CPC 7541)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Reklám
(CPC 871)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

b) Piac-, közvélemény-kutatás
(CPC 864)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó
szolgáltatások
(CPC 866)

1. és 2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a választott bírósági
és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).

e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)

1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül a biológusok és a
vegyészek hivatására.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező
tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok
kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások
tekintetében.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE:
Kötelezettség nélkül.
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2. módozat:
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE:
Kötelezettség nélkül.
HR: Kötelezettség nélkül a kötelező
tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok
kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatások
tekintetében.
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)

1. módozat:
IT: Kötelezettség nélkül az agronómusok és a
„periti agrari” részére fenntartott
tevékenységek tekintetében.
EE, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások
(a CPC 882. része)

1. módozat:
LV, MT, RO, SI: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és
1. és 2. módozat:
konzultációs szolgáltatások (a CPC884 egy része és Korlátozás nélkül.
a CPC885 egy része)
i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)

1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE,
LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT,
PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.

i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL,
FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT,
PL, RO, SI, SK: Kötelezettség nélkül.

i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)

1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE,
LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI:
Kötelezettség nélkül.
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2. módozat:
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT,
PL, RO, SK, SI: Kötelezettség nélkül.
i) 4. Háztartási kisegítő személyzet, egyéb
kereskedelmi vagy ipari dolgozók, ápoló- és egyéb
személyzet kölcsönzése
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

1. és 2. módozat:
Minden tagállam, kivéve HU: Kötelezettség
nélkül.
HU: Korlátozás nélkül.

j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)

1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség
nélkül.

j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC
87305)

1. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és
CPC 87305 tekintetében.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT,
LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
HU: Kötelezettség nélkül a CPC 87304 és
CPC 87305 tekintetében.
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO,
SI, SK: Kötelezettség nélkül.

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki
szaktanácsadás
(CPC 8675)

1. módozat:
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK:
Kötelezettség nélkül a feltárási
szolgáltatásokra.
HR: A Horvátország területén nyújtott
geológiai, geodéziai és bányászati tanácsadási
alapszolgáltatások, valamint a kapcsolódó
környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások
kizárólag hazai jogászokkal együtt vagy rajtuk
keresztül végezhetők.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

l) 1. Hajók karbantartása ésjavítása
(a CPC 8868 része)

1. módozat:
Tengeri szállítást végző hajókra: BE, BG, CY,
DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Kötelezettség
nélkül.
Belvízi szállítást végző hajókra: EU, kivéve
EE, HU, LV: Kötelezettség nélkül.
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2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)

1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR,
EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti 1. és 2. módozat:
járművek karbantartása és javítása
Korlátozás nélkül.
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC
8868 egy része)
l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása 1. módozat:
és javítása
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL,
(a CPC 8868 része)
HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI,
SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem
közlekedési és nem irodai) felszerelések és
fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (1)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC
8864, CPC 8865 és CPC 8866)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) az 1. F. l) 1. – 1. F. l)
4. pontban található.
Az irodai gépek és felszerelések karbantartása és javítása a (CPC 845) az 1.B. pontban található
(Számítógépes szolgáltatás). Számítástechnikai tevékenység.
n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)

1. módozat:
BG, EE, MT, PL: Kötelezettség nélkül a légi
fényképezési szolgáltatások nyújtására.
HR, LV: Kötelezettség nélkül a szakosodott
fényképezési szolgáltatásokra. (CPC 87504)
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
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o) Csomagolási szolgáltatások
(CPC 876)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)

1. módozat:
PL: Kötelezettség nélkül az esküt tett
tolmácsok szolgáltatásaira.
HU, SK: Kötelezettség nélkül a hivatalos
fordításra és tolmácsolásra.
HR: Kötelezettség nélkül a hivatalos
okmányokra.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

r) 2. Belső formatervezési szaktanácsadás és egyéb
speciális formatervezési szaktanácsadás
(CPC 87907)

1. módozat:
DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a
belföldi szabályok alkalmazása minden
külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)

1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség
nélkül.

r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)

1. és 2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség
nélkül.

r) 5. Másolás
(CPC 87904) (1)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.
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r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)Nem terjed ki a nyomási szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak, és az 1.F. p) pont
alatt találhatók.
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
A. Postai, futárpostai szolgáltatás
1. és 2. módozat:
(Postai küldemények (1) kezelésével (2) kapcsolatos Korlátozás nélkül.
szolgáltatások az alágazatok következő listája
szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely
belföldön vagy külföldön van: i. címzett, bármilyen
típusú fizikai eszközön (3) továbbított írásos
közlemények kezelése, ideértve a kevert postai
szolgáltatás és a címzett reklámküldemény
szolgáltatásokat is; ii. címzett csomagküldemények
vagy csomagok (4) kezelése; iii. címzett
sajtótermékek (5) kezelése; iv. A fenti i–iii. pontban
említett küldemények kezelése ajánlott vagy
biztosított levélként;
(1)A „postai küldemény” a bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által
kezelt küldeményre vonatkozik.
(2) A „kezelés” fogalom magában foglalja a vámkezelést, a válogatást, a szállítást és a kézbesítést.
(3 )
4

()
5

()

Pl. levél, képeslap.
Ide tartoznak a könyvek, katalógusok.
Napilapok, újságok, időszaki kiadványok.

v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás (1) a fenti i-iii.
pontban említett küldeményekre; vi. Nem címzett
küldemények kezelése; valamint vii.
Dokumentumcsere (2),
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a
körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási
körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal
élhetnek; ezek a következők: olyan
levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az
állami alaptarifa ötszörösét, feltéve, hogy súlyuk
kevesebb mint 350 gramm (3), valamint a bírósági és
közigazgatási eljárások során használt ajánlott postai
küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások.)
(CPC 751 egy része, CPC71235 (4) egy része és
CPC73210 (5) egy része)
(1)A sürgős kézbesítési szolgáltatások a nagyobb sebesség és megbízhatóság mellett hozzáadott
értéket jelentő elemeket is magukban foglalhatnak, mint például a küldemények összegyűjtése a
feladási ponton, személyes kézbesítés a címzettnek, a küldemény útvonalának nyomon követése,
lehetőség a rendeltetési hely vagy a címzett megváltoztatására szállítás közben, kézhezvételi
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igazolás.
2

( )Eszközök biztosítása, beleértve alkalmi helyiségek rendelkezésre bocsátását, valamint harmadik
fél által történő szállítást, amely lehetővé teszi a saját kézbesítést postai küldeményeknek a
szolgáltatásra előfizető felhasználók között történő kölcsönös cseréjével. A „postai küldemény” a
bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldeményre
vonatkozik.
(3)„Levélküldemény”: bármilyen fizikai adathordozón rögzített, illetőleg írásos formában
megjelenített közlemény, amelyet a feladó által magán a küldeményen vagy annak csomagolásán
megjelölt címre kell kézbesíteni. Könyvek, katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők
levélküldeménynek.
(4) Postai és gyorspostai küldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(5 )
Levél saját szállítása légi úton.
B. Távközlés
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan
tartalomszolgáltatásból álló gazdasági
tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából
távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi, jelek elektromágneses
eszközökkel (1) történő továbbításából és vételéből
álló szolgáltatás, kivéve a műsorszolgáltatást (2)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások (3)

1. és 2. módozat:
EU: Korlátozás nélkül, kivéve azt, hogy ezen
ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy –
az EU elektronikus kommunikációra
vonatkozó szabályozási keretével
összhangban – védelmezzék a hálózatukon
keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó
közérdekű célkitűzéseket.
BE: Kötelezettség nélkül.

(1)E szolgáltatások nem terjednek ki az online tájékoztatásra és/vagy adatfeldolgozásra (beleértve a
tranzakciók feldolgozását is) (a CPC 843. része), amelyek az 1.B. pontban találhatók.
Számítástechnikai tevékenység.
(2)A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő
eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata, azonban nem terjed ki az
üzemeltetők közötti közreműködési kapcsolatokra.
(3)Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a rádiós és televíziós műsorok műholdas vételéből és
továbbításából álló távközlési szolgáltatásokat (a televízió- és rádióprogramok jeleinek a
nagyközönség számára történő eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata).
Ez kiterjed a műholdas szolgáltatások használatának értékesítésére, de nem terjed ki televíziós
programcsomagok háztartások számára történő értékesítésére. Ezek a szolgáltatások nem
tartalmazzák a háztartási kapcsolódásokat (jelek műholdas továbbítása háztartási területről
háztartási területre).
3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI
1. és 2. módozat:
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS (CPC 511, CPC 512,
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CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és Korlátozás nélkül.
CPC 518)
4. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és
más hadianyagok forgalmazását)
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
jutalékos értékesítése
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC
6121 egy része)
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)

1. és 2. módozat:
EU, kivéve AT, HR, SI, SE, FI: Kötelezettség
nélkül a vegyipari termékek és a nemesfémek
(és drágakövek) forgalmazására.
AT: Kötelezettség nélkül a pirotechnikai áruk,
gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és
toxikus anyagok forgalmazására.
AT, BG: Kötelezettség nélkül az orvosi
felhasználású termékek, például orvosi és
sebészeti eszközök, orvosi anyagok és orvosi
felhasználású tárgyak forgalmazására.
HR: Kötelezettség nélkül a
dohánytermékekre.
1. módozat:
AT, BG, FR, PL, RO: Kötelezettség nélkül a
dohány és dohánytermékek forgalmazására.
IT: A nagykereskedelemben állami
monopólium van a dohánytermékekre.
BG, FI, PL, RO, SE: Kötelezettség nélkül a
szeszesitalok forgalmazására.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Kötelezettség
nélkül a gyógyszerkészítmények
forgalmazására.
BG, HU, PL: Kötelezettség nélkül az
árutőzsdei szolgáltatásokra.
FR: Kötelezettség nélkül a jutalékos
értékesítésre, kötelezettség nélkül olyan
kereskedőkre és közvetítőkre, akik a 17 állami
frissélelmiszer-piacon működnek.
Kötelezettség nélkül a gyógyszernagykereskedelemre.

B. Nagykereskedelem
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
nagykereskedelme
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC
6121 egy része)
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 része)
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek
nagykereskedelmét (1))

MT: Kötelezettség nélkül a jutalékos
értékesítésre.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kötelezettség
nélkül a kiskereskedelmi értékesítésre, kivéve
a postai rendelést.
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(1)Ezek a szolgáltatások közé tartozik a CPC 62271, amely az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
között található a 14.D. pontban.
C. Kiskereskedelem (1)
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
kiskereskedelme
(CPC 61112, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy
része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
(a CPC 7542 része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme,
kivéve a gyógyszeripari, orvosi és ortopédiai áruk
kiskereskedelmét) (2)
(CPC 632, kivéve a CPC 63211 és 63297)
D. Franchise
(CPC 8929)
(1)Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
között találhatók az 1.B. és 1.F. 1) pontban.
Nem
terjed
ki
az
energiatermékek
kiskereskedelmére,
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 14.E. és 14.F. pontban.
(2)A gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk
SZOLGÁLTATÁSOK között található az 1.A. k) pontban.
5. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású
szolgáltatások)

kiskereskedelme

amely
a

SZAKMAI

A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)

1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Kötelezettség
nélkül.

B. Középfokú oktatás
(CPC 922)

1. módozat:
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. és 2. módozat:
LV: Kötelezettség nélkül a másodfokú
műszaki és szakképzési iskolatípusok
hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott
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oktatási szolgáltatásaira (CPC 9224).
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)

1. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség
nélkül.
FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai
állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak
az illetékes hatóságoktól oktatási intézmény
létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag
elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra
vonatkozóan.
2. módozat:
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség
nélkül.
1. és 2. módozat:
CZ, SK: Kötelezettség nélkül a felsőoktatásra,
kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési
szolgáltatásokat (CPC 92310).

D. Felnőttoktatás
(CPC 924)

1. és 2. módozat:
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a rádiós vagy
televíziós műsorszolgáltatás keretében
folytatott felnőttoktatásra.

E. Egyéb oktatás
(CPC 929)

1. és 2. módozat:
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
HR: Korlátozás nélkül a levelezős oktatásra
vagy a távközlésen keresztül történő oktatásra.

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401) (1)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a
veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, a tanácsadási
szolgáltatások kivételével.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1) Megfelel a szennyvízgyűjtésnek és -kezelésnek.
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
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(CPC 9404) (1)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése,
szennyeződésmentesítése
(a CPC 94060 része) (2)
E. Zaj és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biodiverzitás és a táj védelme
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő
szolgáltatások
(CPC 94090)
(1 )

Megfelel a kipufogógázok tisztításának.

2

( ) Megfelel a táj- és természetvédelmi szolgáltatások egyes részeinek.
7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Valamennyi biztosítási és biztosítással
összefüggő szolgáltatás

1. és 2. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU,
IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség nélkül a közvetlen
biztosításokra, kivéve a következőkkel
kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a)Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés,
valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás
(beleértve a műholdakat is), amelyek
biztosítása a következők egyikére vagy
mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az
árut szállító jármű és az ezekből fakadó
felelősség; valamint
b)nemzetközi árutovábbításban részt vevő
áruk.
AT: Tilos a promóciós tevékenység és
közvetítés az Európai Unióban nem
letelepedett leányvállalat vagy az Ausztriában
nem letelepedett fióktelep részéről (kivéve a
viszontbiztosítást és a visszaengedményezést).
Kötelező légi szállítási biztosítást, a
nemzetközi kereskedelmi légi szállítás
kivételével, csak az Európai Unióban
letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában
letelepedett fióktelep köthet. A biztosítási
díjakra magasabb adó fizetendő olyan
biztosítási szerződések esetében (kivéve a
viszontbiztosítási és visszaengedményezési
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szerződéseket), amelyeket az Unióban nem
letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában
nem letelepedett fióktelep ír alá. A magasabb
adók alól mentesség adható.
DK: Kötelező légi szállítási biztosítást csak az
Európai Unióban letelepedett cégek
köthetnek. Dániában a dán jog alapján vagy a
dán illetékes hatóságok által engedélyezett
biztosítótársaságokon kívül más személyek
vagy társaságok (beleértve a
biztosítótársaságokat is) nem működhetnek
közre közvetlen biztosítás kötésében
Dániában letelepedett személyek, dán hajók
vagy dán ingatlanok számára.
DE: Kötelező légi szállítási biztosítási
kötvényt csak az Európai Unióban letelepedett
leányvállalat vagy Németországban
letelepedett fióktelep köthet. Amennyiben
külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott
létre Németországban, akkor biztosítási
szerződést Németországban a nemzetközi
szállítással kapcsolatban csak a
Németországban létrehozott fióktelepen
keresztül köthet.
FR: A szárazföldi szállításhoz kapcsolódó
kockázatok biztosítását csak az Európai
Unióban letelepedett biztosítócégek
végezhetik.
PL: Kötelezettség nélkül a viszontbiztosításra
és visszaengedményezésre a nemzetközi
kereskedelemben az árukhoz kapcsolódó
kockázatok tekintetében.
PT: Az árukat, légi járművet, hajótestet és
felelősséget fedező légi és tengeri szállítási
biztosítást csak az EU-ban letelepedett cégek
köthetnek. Portugáliában közvetítőként csak
az EU-ban letelepedett személyek vagy
társaságok járhatnak el ilyen biztosítási
ügyletekben.
RO: A nemzetközi piacon a viszontbiztosítás
csak akkor megengedett, ha a
viszontbiztosított kockázat nem vihető át a
hazai piacra.
1. módozat:
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU,
IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség nélkül a közvetlen
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biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a
következőkkel kapcsolatos kockázatok
biztosítását:
a)Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés,
valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás
(beleértve a műholdakat is), amelyek
biztosítása a következők egyikére vagy
mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az
árut szállító jármű és az ezekből fakadó
felelősség; valamint
b)nemzetközi árutovábbításban részt vevő
áruk.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
biztosításra, kivéve a külföldi szolgáltató által
külföldi személy számára a Bulgária területén
nyújtott szolgáltatásokat. Külföldi
biztosítótársaság nem köthet közvetlenül
olyan szállítási biztosítást, amely árukra
vonatkozik, sem pedig gépjármű-biztosítást,
illetve olyan felelősségbiztosítást, amely a
Bulgária területén felmerülő kockázatokra
terjed ki. Külföldi biztosítócég biztosítási
szerződéseket csak uniós fióktelepén keresztül
köthet. Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás
és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint
kötelező biztosítási rendszerek esetében.
CY, LV, MT: Kötelezettség nélkül a
közvetlen biztosításokra, kivéve a
következőkkel kapcsolatos kockázatok
biztosítását:
a)Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés,
valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás
(beleértve a műholdakat is), amelyek
biztosítása a következők egyikére vagy
mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az
árut szállító jármű és az ezekből fakadó
felelősség; valamint
b)nemzetközi árutovábbításban részt vevő
áruk.
LT: Kötelezettség nélkül a közvetlen
biztosításokra, kivéve a következőkkel
kapcsolatos kockázatok biztosítását:
a)Tengeri szállítás és gazdasági célú repülés,
valamint űrhajó fellövése és űrfuvarozás
(beleértve a műholdakat is), amelyek
biztosítása a következők egyikére vagy
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mindegyikére kiterjed: a szállított áru, az
árut szállító jármű és az ezekből fakadó
felelősség; valamint
b)nemzetközi árutovábbításban részt vevő
áruk, kivéve az olyan szárazföldi szállítást,
ahol a kockázat Litvániában van.
LV, LT, PL: Kötelezettség nélkül a
biztosításközvetítésre.
FI: Csak olyan biztosító nyújthat biztosítási
szolgáltatást (együttes biztosítást is beleértve),
amely tevékenységének központi helye az
Európai Unióban van, illetve amely
fiókteleppel rendelkezik Finnországban. A
biztosításalkuszi szolgáltatás feltétele, hogy a
szolgáltató üzletvitelének állandó helye az
EU-ban legyen.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen
biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a
következőkkel kapcsolatos kockázatok
biztosítását:
a)életbiztosítás: életbiztosítás nyújtása a
Horvátországban lakó külföldi személyek
számára;
b)nem-életbiztosítás:
gépjármű
eltérő
nemfelelősségbiztosítástól
életbiztosítást nyújtása a Horvátországban
lakó külföldi személyek számára;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
HU: Magyarország területén közvetlen
biztosítási szolgáltatást az EU-ban nem
letelepedett biztosítótársaság csak
Magyarországon bejegyzett fióktelepen
keresztül nyújthat.
IT: Kötelezettség nélkül a
biztosításmatematikusi szakmára. Csak az
Unióban letelepedett biztosítótársaságok
köthetnek olyan biztosítást, amely az
Olaszország területén felmerülő kockázatok
tekintetében fedezi az árukat, magának a
járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a
fenntartás nem alkalmazandó az
Olaszországba irányuló importot is magában
foglaló nemzetközi szállításra.
SE: Közvetlen biztosítás csak Svédországban
engedélyezett biztosítási szolgáltatón
keresztül nyújtható, feltéve, hogy a külföldi
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szolgáltató és a svéd biztosítótársaság
ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik,
illetve együttműködési megállapodást
kötöttek.
ES: Biztosításmatematikai szolgáltatások
esetén tartózkodási helyhez és a hároméves
szakirányú tapasztalathoz kötött.
2. módozat:
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR,
EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SE, SI, UK: Kötelezettség nélkül a
közvetítésre.
BG: Közvetlen biztosítást bolgár természetes
és jogi személyek, valamint a Bulgária
területén üzleti tevékenységet folytató külföldi
személyek csak olyan szolgáltatóval
köthetnek bulgáriai tevékenységükre
vonatkozóan, amelyek engedéllyel
rendelkeznek biztosítási tevékenység
folytatására Bulgáriában. Az e szerződések
eredményeként fellépő biztosítási
kompenzációt Bulgáriában kell kifizetni.
Kötelezettség nélkül a betétbiztosítás és
hasonló kártalanítási rendszerek, valamint
kötelező biztosítási rendszerek esetében.
HR: Kötelezettség nélkül a közvetlen
biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a
következőkkel kapcsolatos kockázatok
biztosítását:
a)életbiztosítás: a Horvátországban lakó
külföldi személyek azon lehetősége, hogy
életbiztosítást kössenek;
b)nem-életbiztosítás:
i.a
Horvátországban
lakó
külföldi
hogy
személyek
azon
lehetősége,
gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő
nem-életbiztosítást kössenek;
ii.olyan
személyi
vagy
vagyonfelelősségbiztosítás, amely nem elérhető
–
külföldi
Horvátországban;
beruházásokhoz
kapcsolódóan
vállalkozások által külföldön vásárolt
biztosítás, ideértve a munkálatokhoz
szükséges berendezéseket; – olyan 100 %os tulajdonban lévő vállalkozások és
közös
vállalkozások
személyi
és
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vagyonbiztosítása,
amelyek
külföldi
országban
végeznek
gazdasági
tevékenységet, amennyiben ez megfelel
az adott ország szabályozásainak vagy ezt
a nyilvántartásba vételhez írják elő; –
építés és nagyjavítás alatt álló hajók,
amennyiben azt a külföldi ügyféllel
(vásárlóval) kötött szerződés előírja;
c) tengerészet, repülés, szállítás.
IT: Csak az Unióban letelepedett
biztosítótársaságok köthetnek olyan
biztosítást, amely az Olaszország területén
felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az
árukat, magának a járműnek a biztosítását és a
felelősséget. Ez a fenntartás nem
alkalmazandó az Olaszországba irányuló
importot is magában foglaló nemzetközi
szállításra.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a
biztosítás kivételével):
Valamennyi alábbi alágazat

1. módozat:
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL,
HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK:
Kötelezettség nélkül, kivéve a pénzügyi
tájékoztatást és a pénzügyi adatok
feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb
kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés
kivételével.
BE: A befektetési tanácsadási szolgáltatások
nyújtásához belgiumi lakóhely szükséges.
BG: A távközlési hálózat használatára
korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
CY: Kötelezettség nélkül, kivéve az
átruházható értékpapírokkal folytatott
kereskedést, a pénzügyi tájékoztatást és a
pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a
tanácsadást és egyéb kiegészítő
szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
EE: Letétek átvételéhez az észt Pénzügyi
Felügyeleti Hatóság engedélye és az észt jog
szerint részvénytársaságként,
leányvállalatként vagy fióktelepként való
bejegyzés szükséges.
EE: Szakosodott alapkezelő társaság
létrehozása szükséges a befektetési alapok
kezelésének ellátásához, és befektetési alapok
eszközeinek letétkezelését csak az Unióban
létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező
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cégek végezhetik.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
hitelnyújtási, pénzügyi lízing-, fizetési és
pénzátutalási szolgáltatásokat, garanciákat és
kötelezettségvállalásokat, pénzügynöki
tevékenységet, pénzügyi információk és
tanácsadási vagy egyéb kiegészítő pénzügyi
szolgáltatások nyújtását és továbbítását, a
közvetítést kivéve.
LT: Szakosodott alapkezelő társaság
létrehozása szükséges a befektetési alapok
kezelésének és befektetési társaságok
irányításának ellátásához, és befektetési
alapok eszközeinek letétkezelését csak az
Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel
rendelkező cégek végezhetik.
IE: a szervezetnek felhatalmazással kell
rendelkeznie Írországban, amely rendszerint
megköveteli, hogy a) a szervezet be legyen
jegyezve, vagy személyegyesítő társaság vagy
kizárólagos tőzsdei kereskedő legyen, minden
esetben írországi központi irodával/létesítő
okirat szerinti székhellyel rendelkezzen
(bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem
szükséges engedély, pl. ha harmadik
országbeli szolgáltató üzletileg nincs jelen
Írországban, és magánszemélyeknek nem
nyújtanak szolgáltatást); vagy b) a befektetési
szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel
összhangban rendelkezzen felhatalmazással
egy másik tagállamban.
IT: Kötelezettség nélkül a „promotori di
servizi finanziari” (pénzügyi kereskedő)
szakmára.
LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a bármilyen
típusú értékpapírok kibocsátásában való
részvételt, a pénzügyi tájékoztatást és a
pénzügyi adatfeldolgozást, valamint a
tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb
kiegészítő szolgáltatásokat.
LT: A nyugdíjalap-kezeléshez üzleti
tevékenység folytatása szükséges.
MT: Kötelezettség nélkül, kivéve a letétek
átvételét, bármilyen típusú hitelezést, a
pénzügyi információnyújtást és a pénzügyi
adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást
és egyéb kisegítő szolgáltatásokat, a
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közvetítés kivételével.
PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi
információk átadása, valamint pénzügyi
adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver
tekintetében: az állami távközlési hálózat
használatára vonatkozó követelmény, illetve
más felhatalmazott üzemeltető hálózatának
használatára vonatkozó követelmény.
RO: Kötelezettség nélkül a pénzügyi lízingre,
a pénzpiaci eszközökkel folytatott
kereskedésre, a devizára, a származékos
értékpapírokra, az árfolyammal és a
kamatlábbal kapcsolatos eszközökre, az
átruházható értékpapírokra és más forgatható
értékpapírokra és pénzügyi eszközökre,
bármilyen fajta értékpapír kibocsátásában való
részvételre, a vagyonkezelésre, valamint
pénzügyi eszközökre vonatkozó elszámolási
és klíringszolgáltatásokra. Kifizetéseket és
pénzátutalást csak letelepedett bankok
teljesíthetnek.
SI:
a)Kincstárjegyek
kibocsátásában
való
részvétel,
nyugdíjalap-kezelés:
Kötelezettség nélkül.
b)Minden
más
alágazat,
kivéve
a
kincstárjegyek
kibocsátásában
való
részvételt, a nyugdíjalap-kezelés, pénzügyi
tájékoztatás és pénzügyi információk
átadása, tanácsadás és más kiegészítő
pénzügyi szolgáltatások: Kötelezettség
nélkül, kivéve a hitelek (bármilyen
kölcsönfelvétel),
garanciák
és
kötelezettségvállalások
belföldi
jogi
személyek és kizárólagos tulajdonosok általi
elfogadását
külföldi
hitelintézetektől.
Külföldi személyek csak belföldi bankokon
és tőzsdei alkuszi tevékenységet folytató
társaságokon keresztül kínálhatnak fel
külföldi
értékpapírokat.
A
Szlovén
Értéktőzsde tagjait be kell jegyezni
Szlovéniában, illetve azoknak külföldi
befektetési
cégek
vagy
bankok
fióktelepeinek kell lenniük.
2. módozat:
BG: A távközlési hálózat használatára
korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
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PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi
információk átadása, valamint pénzügyi
adatok feldolgozása és a kapcsolódó szoftver
tekintetében: az állami távközlési hálózat
használatára vonatkozó követelmény, illetve
más felhatalmazott üzemeltető hálózatának
használatára vonatkozó követelmény.
8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)

1. módozat:
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL,
PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

D. Szociális ellátások
(CPC 933)

1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL,
FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BE: Kötelezettség nélkül a szociális
ellátásokra, kivéve a szanatóriumokat,
üdülőket és idősotthonokat.

9. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
1. módozat:
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL,
1 IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést ( )
SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül, kivéve
az étkeztetést.
HR: Kötelezettség nélkül,
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
(1)A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSAI között található a 12.E. a) pontban (Földi kiszolgálás).
B. Utazásközvetítés, utazásszervezés
(beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)

1. módozat:
BG, HU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

C. Idegenvezetés

1. módozat:
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(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI:
Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (az
audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és
diszkó is)
(CPC 9619)

1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI:
Kötelezettség nélkül.
BG: Kötelezettség nélkül, kivéve az előadóművészetet (CPC 96191), a
alkotótevékenységet (CPC 96192) és az
előadó-művészethez kapcsolódó kisegítő
szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Kötelezettség nélkül az egyéb
szórakoztatásra (CPC96199), kivéve a
filmszínházat.
HR: Korlátozás nélkül a piacra jutás
tekintetében. Nemzeti elbánással kapcsolatos
korlátozások alkalmazhatók.
LT, LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a
filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199
része).

B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)

1. módozat:
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI,
SK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Kötelezettség nélkül.

C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális
tevékenység
(CPC 963)

1. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR,
EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség
nélkül.
2. módozat:
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL,
HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség
nélkül.
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D. Sporttevékenység
(CPC 9641)

1. és 2. módozat:
AT: Kötelezettség nélkül a síoktatói és hegyi
vezetői tevékenységre.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Kötelezettség
nélkül.
1. módozat:
CY, EE, HR: Kötelezettség nélkül.

E. Szabadidőpark és vízparti szolgáltatás
(CPC 96491)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst (1))
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst (2))

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállam egy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
(2)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221, kivéve a nemzeti kabotázst (1))
b) Teherszállítás
(CPC 7222, kivéve a nemzeti kabotázst (2))

1. és 2. módozat:
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről
szóló jelenlegi és elkövetkező
megállapodásokon alapuló intézkedések
(beleértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot
követő megállapodásokat is) bizonyos
forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal
kapcsolatos állampolgársági
követelményeknek megfelelő üzemeltetők
számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló
Mannheimi Egyezményt végrehajtó
rendeletek hatálya alá tartozik.
AT: Állampolgársághoz kötött hajótársaságok
természetes személyek általi létrehozására
vonatkozóan. Jogi személy esetében
állampolgársághoz kötött az igazgatók
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többségére, az igazgatóság és a felügyelő
bizottság tagjaira vonatkozóan. Ausztriában
bejegyzett társaság vagy állandó letelepedés
szükséges. Emellett az üzletrészek többségét
uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO,
SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.
(1)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
(2)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
C. Vasúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)
b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai
küldemények saját felelősségre történő
szállítását (1))

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok
kivételével (2)
(CPC 7139)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.

(1)A CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a 2.A.
pontban. Postai, futárpostai szolgáltatás
(2)A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a
14.B. pontban.
12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI (1)
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A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül (*) a tengeri
rakománykezelési szolgáltatásoknál, valamint
a vontatási és tolatási szolgáltatásoknál.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL,
RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül hajók
személyzettel történő kölcsönzése esetén.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
szállítmányozást.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
(1)Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely
SZOLGÁLTATÁSOK között található a 1.F. l) 1.–6.F. l) 4.pontban.

a

GAZDASÁGI

(*) Kötelezettség nélkül a technikai megvalósíthatóság hiánya miatt.
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belföldi vízi utakon történő szállítással
kapcsolatos szolgáltatások
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)

1. és 2. módozat:
EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről
szóló jelenlegi és elkövetkező
megállapodásokon alapuló intézkedések
(beleértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot
követő megállapodásokat is) bizonyos
forgalmi jogokat tartanak fenn az érintett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal
kapcsolatos állampolgársági
követelményeknek megfelelő üzemeltetők
számára. A kérdés a rajnai hajózásról szóló
Mannheimi Egyezményt végrehajtó
rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Kötelezettség nélkül a vontatásra és
tolatásra.
HR: Kötelezettség nélkül.
1. módozat:
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT,
MT, RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül
hajók személyzettel történő kölcsönzése
esetén.

C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Árukezelési szolgáltatások

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül a vontatásra és
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(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)

tolatásra.
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
szállítmányozást.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
1. módozat:
a) Árukezelési szolgáltatások
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL,
RO, SK, SI, SE: Kötelezettség nélkül a
(a CPC 741. része)
kereskedelmi célra használt közúti járművek
b) Tárolás, raktározás
személyzettel együtt való kölcsönzésére.
(a CPC 742. része)
HR: Kötelezettség nélkül, kivéve a
c) Egyéb szállítmányozás
szállítmányozást és a közúti szállítást
(a CPC 748. része)
támogató szolgáltatások, valamint egyéb
támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek
keretében a fuvarokmányok előkészítése.
kölcsönzése személyzettel
2. módozat:
(CPC 7124)
e) Közúti szállítóeszközöket támogató szolgáltatások Korlátozás nélkül.
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, kivéve az
étkeztetést.
2. módozat:
BG, CY, CZ, HU, MT,PL, RO, SK SI:
Kötelezettség nélkül.

b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)

1. és 2. módozat
EU: Az uniós légi fuvarozók által használt
légi járműveket a légi fuvarozót engedélyező
EU-tagállamban vagy, ha ezt az engedélyező
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EU-tagállam megengedi, egy másik EUtagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi
jármű tulajdonosai csak az egyedi
állampolgársági követelménynek megfelelő
természetes személyek lehetnek, vagy olyan
jogi személyek, amelyek teljesítik a
tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó
egyedi kritériumokat.
Kivételesen egy koreai légi fuvarozó egy
koreai lajstromozású légi járművet bérbe
adhat egy uniós légi fuvarozónak olyan egyedi
körülmények között, ami az uniós légi
fuvarozó kivételes szükségleteivel, szezonális
kapacitási szükségleteivel vagy a működési
nehézségei leküzdésének szükségességével
függ össze, és ezek ésszerű kielégítése nem
oldható meg az Európai Unión belül
lajstromozott légi jármű bérletével, feltéve,
hogy az uniós légi fuvarozót engedélyező EUtagállam ezt korlátozott időre jóváhagyja.
HR: Kötelezettség nélkül.
e) Értékesítés és marketing
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer

1. és 2. módozat:
EU: Amennyiben az Európai Unió légi
fuvarozói nem részesülnek olyan egyenértékű
elbánásban (1), mint amilyet a számítógépes
helyfoglalási rendszerek koreai szolgáltatói
nyújtanak az Európai Unióban, vagy ha a
számítógépes helyfoglalási rendszerek uniós
szolgáltatói nem részesülnek olyan
egyenértékű elbánásban, mint amilyet a koreai
légi fuvarozók nyújtanak az Európai Unióban,
akkor intézkedések hozhatók az egyenértékű
elbánás biztosítása érdekében, adott esetben a
koreai légi fuvarozók részére a számítógépes
helyfoglalási rendszerek uniós szolgáltatói
által, vagy a számítógépes helyfoglalási
rendszerek koreai szolgáltatói részére az uniós
légi fuvarozók által.

(1)Az „egyenértékű elbánás” magában foglalja az Európai Unió légi fuvarozóinak és számítógépes
helyfoglalási rendszer szolgáltatóinak megkülönböztetés-mentes elbánását.
F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes
szállításának kiegészítő szolgáltatásai (1)
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és
raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742. része)
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1. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
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Korlátozás nélkül.
13. EGYÉB SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Kombinált szállítási szolgáltatások

Minden tagállam, kivéve AT, BG, CY, CZ,
EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK:
Korlátozás nélkül, az adott szállítási módra
vonatkozó, e kötelezettségek jegyzékében
meghatározott korlátok sérelme nélkül.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT,
PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség nélkül.

14. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883) (2)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1 ) A
tüzelőanyagok
csővezetékes
szállításának
kisegítő
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 14.C. pontban.

szolgáltatásai

az

(2)A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével
kapcsolatban, fúrás, fúrókorona rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal
kapcsolatos mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és
mélyfúráshoz kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület geológiai és fúrási ellenőrzése,
magfúrás, fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe
helyezése, kiegészítő eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás),
gerjesztés (rétegrepesztés, savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk
helyreállítása, a mélyfúrólyuk betömése és elhagyása. Nem terjed ki a természeti erőforrásokhoz
való közvetlen hozzáférésre vagy azok kiaknázására. Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő
erőforrások bányászata helyszíni előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 3. pont alatt
található. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása
(CPC 7131)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.

C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és 1. módozat:
raktározása
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
(a CPC 742. része)
EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.
D. Energiahordozó-nagykereskedelem
(CPC 62271)
és villamos energia, gőz és meleg víz
nagykereskedelme

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül a villamos energia,
gőz és meleg víz nagykereskedelmére.
2. módozat:
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Korlátozás nélkül.
E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

F. Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fakiskereskedelem
(CPC 63297)
és villamosenergia-, (nem palackozott) gáz, gőz- és
melegvíz-kiskereskedelem

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül a villamos energia,
(nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz
kiskereskedelmére.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE,
IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK:
Kötelezettség nélkül a tüzelőanyag-,
palackosgáz-, szén- és fa-kiskereskedelemre, a
levélben történő rendelés kivételével
(korlátozás nélkül a levélben történő
rendelésre).
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

G. Energiaelosztási szolgáltatás
(CPC 887)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül, kivéve a
konzultációs szolgáltatásokat (korlátozás
nélkül a konzultációs szolgáltatásokra).
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

15. MÁSUTT NEM EMLÍTETT
SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási
szolgáltatás
(CPC 97029)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
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2. módozat:
Korlátozás nélkül.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs,
amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító
szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy
rehabilitációs célból nyújtják (1)
(CPC ver. 1.0 97230)

1. módozat:
EU: Kötelezettség nélkül.
2. módozat:
Korlátozás nélkül.

g) Távközlési továbbító szolgáltatások
(CPC 7543)

1. és 2. módozat:
Korlátozás nélkül.

(1)A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés az 1.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi
szolgáltatások), az 1.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az
egészségügyi ellátások (8.A. és 8.C.) alatt található.
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III. MELLÉKLET
EU-FÉL
KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA A 7.13. CIKKEL ÖSSZHANGBAN
(LETELEPEDÉS)
1.A kötelezettségek alábbi listája a 7.13. cikk alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket,
valamint – fenntartásokkal – az említett ágazatokban a koreai letelepedett vállalkozásokra és
befektetőkre alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat
ismerteti. A lista a következő elemekből áll:
a)az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyben az EU-Fél kötelezettséget vállalt,
valamint a liberalizáció körét, amelyre a fenntartások alkalmazandók; és
b) a második oszlop az alkalmazandó fenntartásokat ismerteti.
Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik és amelyeket
a lista nem említ, a letelepedés biztosítására nem vállalnak kötelezettséget.
2.Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:
a)Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor az ISIC rev 3.1 az ENSZ Statisztikai Hivatala
által készített, Gazdasági Tevékenységek Nemzetközi Standard Osztályozása: Statistical Papers,
M sorozat, 4. szám, ISIC REV 3.1, 2002;
b) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és
c)(CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi
termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).
3.Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki
szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amikor azok nem
korlátozzák a piacra jutást vagy a nemzeti elbánást a 7.11. és7.12. cikk értelmében. Azok az
intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes szolgáltatási kötelezettség, a
képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák
kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, megkülönböztetésmentességre vonatkozó
követelmények, bizonyos tevékenységek végzésének tilalma környezetvédelmi övezetekben vagy
kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken), még ha nincsenek is felsorolva, a
koreai letelepedett vállalkozásokra és befektetőkre mindenképpen alkalmazandók.
4.A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
5.A 7.11. cikktől eltérve a letelepedés jogi formájával kapcsolatos megkülönböztetésmentességi
követelményeknek nem kell szerepelniük a kötelezettségvállalások alábbi listájában ahhoz, hogy
azokat az EU-Fél fenntartsa vagy elfogadja.
6.Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes
magánszemélyekre vagy jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.
7. Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:
AT

Ausztria

BE

Belgium
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BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

DE

Németország

DK

Dánia

EU

Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve

ES

Spanyolország

EE

Észtország

FI

Finnország

FR

Franciaország

EL

Görögország

HR

Horvátország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

MT

Málta

NL

Hollandia

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SK

Szlovákia

SI

Szlovénia

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat

A fenntartások leírása

VALAMENNYI ÁGAZAT

Ingatlan
Valamennyi tagállam, kivéve AT, BG,
CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT,
LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Korlátozás nélkül.
AT: Ingatlan külföldi természetes és jogi
személyek
általi
megszerzése,
vétele, bérlete vagy lízingje az
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illetékes
regionális
hatóságok
(Länder) engedélyével lehetséges,
amelyek megvizsgálják, hogy az
ügylet érint-e fontos gazdasági,
szociális vagy kulturális érdekeket.
BG: Külföldi természetes és jogi
személyek (ideértve ezek fióktelepét
is) nem szerezhetnek földtulajdont.
Külföldi részvétellel működő bolgár
jogi személyek nem szerezhetnek
mezőgazdasági földtulajdont.
Külföldi jogi személyek és állandó
külföldi
tartózkodási
hellyel
rendelkező külföldi állampolgárok
épületek tulajdonjogát és ingatlanok
a
korlátozott
tulajdonjogát (1)
Pénzügyminisztérium engedélyével
szerezhetik
meg.
Az
engedélykötelezettség
nem
vonatkozik azokra a személyekre,
akik
Bulgáriában
beruházást
végeznek.
Az állandó külföldi tartózkodási
külföldi
hellyel
rendelkező
állampolgárok, a külföldi jogi
személyek és azok a vállalatok,
amelyekben a külföldi részvétel
többségi szavazati jogot biztosít,
vagy
megakadályozhatja
határozatok
elfogadását,
csak
engedéllyel szerezhetnek ingatlanra
vonatkozó
tulajdonjogot,
a
Minisztertanács
által
kijelölt
bizonyos földrajzi régiókban.
CY: Kötelezettség nélkül.
CZ: Külföldi természetes és jogi
személyek
ingatlantulajdonszerzését korlátozzák. Külföldi
személyek ingatlant cseh jogi
személy alapítása útján vagy közös
vállalkozásban való részvétellel
szerezhetnek. A külföldi személyek
földtulajdonszerzése
engedélyhez
kötött.
DK:Nem honos természetes és jogi
személyek
ingatlantulajdonszerzése
korlátozott.
Külföldi
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természetes és jogi személyek
mezőgazdas gi földtulajdonhoz való
jutása korlátozott.
(1)A bolgár tulajdonjogi törvény a következő korlátozott tulajdonjogokat ismeri el: használathoz
való jog, építéshez való jog, felépítmény és szolgalom építéséhez valójog.
EE: Kötelezettség
nélkül
a
mezőgazdasági földtulajdon és erdő
szerzésére (1).
EL: Az 1892/90. törvény értelmében a
határok közelében fekvő területeken
az állampolgárok földtulajdont csak
a védelmi miniszter engedélyével
szerezhetnek.
A
közigazgatási
gyakorlat szerint az engedélyt
közvetlen
befektetés
céljára
könnyen megadják.
FI: (Åland-szigetek):
Az
ålandi
regionális állampolgársággal nem
rendelkező természetes személyek
és a jogi személyek esetében az
Åland-szigeteken korlátozzák az
ingatlantulajdon ålandi illetékes
hatóságok
engedélye
nélküli
megszerzésének és fenntartásának
jogát.
Az
ålandi
regionális
állampolgársággal nem rendelkező
természetes személyek és bármely
jogi személy esetében az Ålandszigeteken
korlátozzák
a
letelepedéshez
és
szolgáltatásnyújtáshoz való jog
ålandi illetékes hatóságok engedélye
nélküli gyakorlását.
HR: Kötelezettség nélkül az olyan
szolgáltatásnyújtók
ingatlanszerzésével kapcsolatban,
amelyek Horvátországban nem
rendelkeznek
székhellyel
és
nincsenek
bejegyezve.
Engedélyezett a Horvátországban
letelepedett és jogi személyként
bejegyzett
vállalkozások
általi
szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges
ingatlanszerzés.
A
fióktelepek
szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges
ingatlanszerzéséhez
az
Igazságügyminisztérium
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jóváhagyása
szükséges.
A
külföldiek
nem
szerezhetnek
mezőgazdasági földtulajdont.
HU: Földtulajdon és ingatlantulajdon
szerzése
külföldi
beruházók
esetében korlátozott (2).
IE: A Földbizottság előzetes írásbeli
jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy
belföldi vagy külföldi vállalatok
vagy külföldi állampolgárok ír
földtulajdonban
bármilyen
érdekeltséget szerezzenek. Ha a
földterület
ipari
(és
nem
mezőgazdasági) célt szolgál, ezt a
követelményt nem kell alkalmazni,
ha a vállalkozási, kereskedelmi és
foglalkoztatási
miniszter
erre
vonatkozó igazolást ad ki. Ez a
törvény a városhatáron belüli
földterületekre nem vonatkozik.
IT: Külföldi természetes és jogi
személyek ingatlant a viszonosság
elve alapján vásárolhatnak.
LV: Kötelezettség nélkül a földtulajdon
szerzésére; a 99 évet meg nem
haladó földbérlet engedélyezett.
LT: Kötelezettség nélkül a földtulajdon
szerzésére (3).
MT:Az ingatlantulajdon szerzésére
vonatkozó máltai jogszabályokat és
rendelkezéseket
továbbra
is
alkalmazni kell.
(1)A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(2)A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(3)A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
PL: Külföldiek (természetes és jogi
személyek) közvetlen vagy közvetett
ingatlantulajdon-szerzése
engedélyköteles.
Kötelezettség nélkül állami tulajdon
megszerzésére (azaz a privatizációs
eljárásra vonatkozó rendeletek).
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RO:Román
állampolgársággal
és
romániai tartózkodási hellyel nem
rendelkező természetes személyek,
valamint román honossággal és
romániai
székhellyel
nem
jogi
személyek
rendelkező
tulajdonjogot semmiféle telek felett
sem szerezhetnek élők közötti
ügyletek során.
SI: A Szlovéniában alapított, külföldi
tőkerészesedéssel rendelkező jogi
személyek
Szlovénia
területén
ingatlantulajdont
szerezhetnek.
Szlovéniában a külföldi személyek
által alapított fióktelepek (1) csak az
alapításuk
szerinti
gazdasági
tevékenységek
végzéséhez
szükséges ingatlanokat szerezhetik
meg, a föld kivételével. Külön
engedélyhez kötött a határ 10 km-es
körzetén belül fekvő ingatlan
tulajdonjogának olyan vállalat által
történő megszerzése, amelyben a
másik Fél jogi személyei vagy
állampolgárai
közvetett
vagy
közvetlen tőkerészesedési vagy a
szavazattöbbséggel bírnak.
SK: Külföldi természetes és jogi
személyek
ingatlantulajdonszerzését korlátozzák. Külföldi
személyek szlovák jogi személy
alapítása
útján
vagy
közös
vállalkozásban való részvétellel
szerezhetnek
ingatlant.
Kötelezettség nélkül a földre
vonatkozóan.
VALAMENNYI ÁGAZAT

Közüzemi szolgáltatások
EU: A nemzeti vagy helyi szinten
közüzemi szolgáltatásnak tekintett
gazdasági tevékenységekre állami
monopóliumok vagy
magánüzemeltetőkre ruházott
kizárólagos jogok vonatkozhatnak (2) (3).

(1)A társaságokról szóló törvény értelmében a Szlovéniában alapított fióktelep nem minősül jogi
személynek, de működése tekintetében a leányvállalattal esik azonos elbánás alá, ami
összhangban van a GATS XXVIII. cikkének g) pontjával.
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(2)Mivel közüzemi szolgáltatások gyakran a központi szint alatt is léteznek, gyakorlati szempontból
nem ésszerű részletes és kimerítő ágazatspecifikus felsorolást adni. Az összehasonlítás
megkönnyítése érdekében a kötelezettségek listájában külön lábjegyzetek jelzik
szemléltetésképpen és nem teljes körűen azokat az ágazatokat, ahol a közüzemi szolgáltatások
fontos szerepet játszanak.
(3)Ez a korlátozás nem vonatkozik a távközlési szolgáltatásokra és a számítógépes és kapcsolódó
szolgáltatásokra.
VALAMENNYI ÁGAZAT

A letelepedés típusai
EU: Az azoknak a (koreai vállalatok)
leányvállalatainak biztosított elbánást,
amelyek egy tagállam jogával
összhangban alakultak meg, és ahol a
leányvállalatok létesítő okirat szerinti
székhelye, központi ügyintézési helye
vagy üzleti tevékenységének fő helye az
Unióban van, nem terjesztik ki egy
koreai vállalat által egy tagállamban
létrehozott fióktelepekre vagy
képviseletére (1).
BG: A fióktelepek létrehozása
engedélyhez kötött.
EE: Az igazgatóság tagjai legalább
felének az EU-ban tartózkodási hellyel
kell rendelkeznie.
FI: Egy finn betéti társaság vagy
korlátlan felelősségű társaság
partnereként kereskedelmet folytató
külföldinek kereskedelmi engedélyre
van szüksége, és állandó tartózkodási
helyének az EU-ban kell lennie. A
távközlési szolgáltatások kivételével
valamennyi ágazatban állampolgársággal
és tartózkodási hellyel kell rendelkeznie
az igazgatóság rendes és helyettes
tagjainak legalább felének mindazonáltal
bizonyos vállalatok mentességet
kaphatnak. A távközlési szolgáltatások
esetében az alapítók felénél és az
igazgatóság tagjainak felénél állandó
tartózkodási hely szükséges.
Amennyiben az alapító jogi személy,
annak illetőséggel kell rendelkeznie.
Amennyiben egy koreai szervezet egy
fióktelep finnországi alapításán keresztül
akar kereskedelmi vagy üzleti
tevékenységet folytatni, kereskedelmi
engedély szükséges. Koreai szervezetnek

55

27303

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

vagy olyan magánszemélynek, aki nem
uniós állampolgár, engedélyre van
szüksége ahhoz, hogy korlátolt
felelősségű társaság alapítójaként járjon
el.
IT: Az ipari, kereskedelmi és kisüzemi
tevékenységek felvételéhez tartózkodási
engedély és a tevékenység folytatására
vonatkozó egyedi engedélyszükséges.
BG, PL: A képviseleti iroda működési
köre csak az iroda által képviselt külföldi
anyavállalat reklámozására és
promóciójára terjedhet ki.
(1)Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkével összhangban, ezek a leányvállalatok
az Európai Unió jogi személyeinek minősülnek. Amennyiben ezek az Európai Unió gazdaságával
folyamatos és tényleges kapcsolatban állnak, akkor az EU belső piaca kedvezményezetteinek
minősülnek, ami többek között magában foglalja a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás
szabadságát az Európai Unió valamennyi tagállamában.
PL: A pénzügyi szolgáltatások
kivételével kötelezettség nélkül a
fióktelepekre. Koreai befektetők csak
betéti társaság, korlátolt felelősségű
részvénytársaság, korlátolt felelősségű
társaság és részvénytársaság formájában
kezdhetnek meg és folytathatnak
gazdasági tevékenységeket (jogi
szolgáltatások esetében pedig csak
bejegyzett társulás és betéti társaság
formájában).
RO: Az egyedüli ügyvezető vagy az
igazgatóság elnöke, valamint a
kereskedelmi vállalatok összes
ügyvezetőjének legalább fele román
állampolgár, kivéve, ha a társasági
szerződés vagy az alapszabály másként
rendelkezik. A kereskedelmi vállalatok
könyvvizsgálóinak többsége és azok
helyettesei román állampolgárok.
SE: Koreai vállalatnak (amely nem
hozott létre jogi személyt
Svédországban) kereskedelmi
tevékenységét egy Svédországban
letelepedett, független ügyvezetéssel és
külön könyvvitellel működő fióktelepen
keresztül kell folytatnia. Az egy évnél
rövidebb ideig tartó építési projektek
kivételt képeznek a fióktelep
alapításának vagy a letelepedett
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képviselő kinevezésének követelményei
alól. Korlátolt felelősségű társaságot
(részvénytársaságot) egy vagy több
alapító hozhat létre. Az alapító fél vagy
letelepedett Svédországban, vagy pedig
svéd jogi személy. A társulás csak akkor
lehet alapító fél, ha a társulás mindegyik
tagja letelepedett Svédországban. Ennek
megfelelő feltételek vonatkoznak a
szervezetek minden egyéb formájának
létrehozására. Az igazgatósági tagok
legalább 50 százalékának svédországi
lakóhellyel kell rendelkeznie. A
Svédországban lakóhellyel nem
rendelkező külföldi és svéd
állampolgárok, akik kereskedelmi
tevékenységet kívánnak folytatni
Svédországban, egy belföldi képviselőt
jelölnek ki és jegyeztetnek be a helyi
hatóságoknál, aki ezekért a
tevékenységekért felel. A tartózkodásra
vonatkozó követelmények
felfüggeszthetők, amennyiben
bizonyítható, hogy ezek az adott esetben
nem szükségesek.
SI: Koreai vállalatok fióktelepeinek
létrehozása ahhoz a feltételhez kötött,
hogy az anyavállalatot legalább egy éve
bejegyezték a származási ország
cégbíróságán.
SK: Annak a koreai magánszemélynek,
akinek a vállalkozó nevében eljáró
felhatalmazott személyként be kell
jegyezni a nevét a cégjegyzékbe, a
Szlovák Köztársaságban érvényes
tartózkodási engedélyt kell benyújtania.
VALAMENNYI ÁGAZAT

Befektetés
ES: Külföldi kormányok vagy külföldi
állami szervek (1) spanyolországi
befektetéseihez, amelyeket közvetlenül
vagy a külföldi kormányok által
közvetlenül vagy közvetve irányított
vállalatokon keresztül hajtanak végre, a
kormány előzetes engedélye szükséges.
BG: Azoknál a vállalatoknál,
amelyeknél a részvénytőkében az állami
(központi állami vagy önkormányzati)
részesedés meghaladja a 30 százalékot, e
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részvények harmadik felek részére
történő átruházásához előzetes engedély
szükséges. Az állami vagy köztulajdon
hasznosításához vagy használatához
kapcsolódó bizonyos gazdasági
tevékenységekre a koncessziókról szóló
törvény rendelkezései szerint nyújtott
koncessziók vonatkoznak. Külföldi
befektetők a privatizációban nem
vehetnek részt. Külföldi befektetőknek
és olyan bolgár jogi személyeknek,
amelyekben külföldiek ellenőrző
részesedéssel rendelkeznek, engedélyt
kell szerezniük a) a természeti
erőforrások feltárására, fejlesztésére és
kiaknázására a kontinentális talapzat
területi határán és a kizárólagos
gazdasági övezetekben; és b) ellenőrző
részesedés megszerzéséhez olyan
vállalatokban, amelyek részt vesznek az
a) pontban meghatározott tevékenységek
bármelyikében.
FR: Azokra a koreai befektetőkre, akik
meglévő francia vállalatokban 33,33 %ot meghaladó tőkerészesedést vagy
szavazati jogot vásárolnak, illetve 20 %ot vásárolnak nyilvánosan jegyzett
francia vállalatokban, a következő
szabályozások vonatkoznak:
—kevesebb mint 7,6 millió EUR-s
befektetés 76 millió EUR-nál nem
nagyobb
forgalmú
francia
vállalatokba szabadon teljesíthető az
előzetes értesítést követő 15 napos
haladékot és annak ellenőrzését
követően, hogy a fenti összegek
teljesülnek;
—az
előzetes
értesítést
követő
egyhónapos
időszak
után
hallgatólagosan más befektetésekre is
megadják az engedélyt, kivéve, ha a
gazdasági
miniszter
kivételes
körülmények között gyakorolja a
befektetés elhalasztására vonatkozó
jogát.
Újonnan privatizált vállalatokban való
külföldi részesedésszerzés a
nyilvánosság számára felkínált
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részvénytőkének egy változó összegére
korlátozott, amelyet a francia kormány
határoz meg eseti alapon. Bizonyos
kereskedelmi, ipari és kisüzemi
tevékenységek terén a letelepedéshez
külön engedély szükséges, amennyiben
az ügyvezető igazgató nem rendelkezik
állandó tartózkodási engedéllyel.
(1)Ezek a befektetések e szerv részéről a gazdasági érdekek mellett nem gazdasági érdekeket is
követnek.
FI: Koreai tulajdonosoknak a szavazati
jogok egyharmadát meghaladó
részesedésszerzéséhez főbb finn
vállalatokban vagy üzleti
vállalkozásokban (amelyeknek több mint
1000 alkalmazottja van, vagy forgalmuk
meghaladja a 168 millió EUR-t, vagy
mérlegfőösszegük (1) meghaladja a 168
millió EUR-t) a finn hatóságok
jóváhagyása szükséges. Ez a jóváhagyás
csak akkor tagadható meg, ha fontos
nemzeti érdek kerül veszélybe. Ezek a
korlátozások nem alkalmazandók a
távközlési szolgáltatásokra.
HU: Kötelezettség nélkül az újonnan
privatizált vállalatokban való koreai
részesedésszerzésre.
IT: Kizárólagos jogok adhatók vagy
tarthatók fenn az újonnan privatizált
vállalatokra vonatkozóan. Bizonyos
esetekben korlátozhatók a szavazati
jogok az újonnan privatizált
vállalatokban. Az e megállapodás
hatálybalépésétől számított öt évig a
védelem, a közlekedési szolgáltatások, a
távközlés és az energia terén működő
vállalatokban jelentős tőkeérdekeltség
szerzése az illetékes hatóságok
jóváhagyásához kötött.
VALAMENNYI ÁGAZAT

Földrajzi övezetek
FI: Az Åland-szigeteken korlátozzák
olyan természetes személyek
letelepedési jogát, akik nem
rendelkeznek regionális
állampolgársággal Ålandon, illetve olyan
jogi személyek letelepedési jogát,
amelyek kik nem rendelkeznek az
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Åland-szigetek illetékes hatóságainak
engedélyével.
(1) A teljes eszközérték vagy a tőkével növelt teljes tartozásösszeg.
1. MEZŐGAZDASÁG,
VADGAZDÁLKODÁS,ERDŐGAZDÁLKODÁS
A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a
tanácsadási és konzultációs szolgáltatásokat (1)

AT, HR, HU, MT, RO: Kötelezettség
nélkül a mezőgazdasági
tevékenységekre.
CY: Koreai befektetők
részesedésszerzése csak 49 %-ig
megengedett.
FR: Mezőgazdasági vállalatok koreai
állampolgárok általi létesítése és
szőlőültetvények koreai befektetők általi
vásárlása engedélyhez kötött.
IE: Koreai illetőségű személyek
malomipari tevékenységének
megkezdése engedélyhez kötött.

B. Erdőgazdálkodási termelés
BG: Kötelezettség nélkül az
(ISIC rev 3.1: 020), kivéve a tanácsadási és konzultációs erdőgazdálkodási tevékenységekre.
szolgáltatásokat (2)
2. Halászat és akvakultúra
(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), kivéve a tanácsadási és
konzultációs szolgáltatásokat (3)

Kötelezettség nélkül.

(1)A mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és halászathoz kapcsolódó
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a
6.F.f) és6.F.g) pontban találhatók.
(2)A mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és halászathoz kapcsolódó
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a
6.F.f) és 6.F.g) pontban találhatók.
(3)A mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és halászathoz kapcsolódó
tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a
6.F.f) és 6.F.g) pontban találhatók.
3. Bányászat és kőfejtés (1)
A. Szén- és lignitbányászat; tőzegkinyerés
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Kőolaj-, földgázkitermelés (2)
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Fémtartalmú érc bányászata
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Egyéb bányászat
(ISIC rev 3.1: 14)

EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi
személyekre, amelyek olyan nem uniós
ország természetes vagy jogi
személyeinek irányítása (3) alatt állnak,
amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy
földgázbehozatalában 5 %-nál magasabb
részesedéssel rendelkeznek.
Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges). Kötelezettség nélkül a
kőolaj- és földgázkitermelésre.
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(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2)Egy jogi személy akkor áll másik természetes vagy jogi személy(ek) irányítása alatt, ha az
utóbbinak lehetősége van az igazgatói többségének kinevezésére vagy más módon jogi
utasításokat adhat számára. Különösen ellenőrzésnek minősül a jogi személy törzstőkéje 50
százalékánál magasabb üzletrésszel való rendelkezés.
(3)Nem terjed ki a díj ellenében vagy szerződéses alapon olaj- és gázmezőkön végzett bányászati
szolgáltatásokra, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között, a 19.A pontban találhatók.
4. Gyártás (1)
A. Élelmiszer, ital gyártása
(ISIC rev 3.1: 15)

Korlátozás nélkül.

B. Dohánytermék gyártása
(ISIC rev 3.1: 16)

Korlátozás nélkül.

C. Textilgyártás
(ISIC rev 3.1: 17)

Korlátozás nélkül.

D. Ruházati cikkek gyártása; szőrmekikészítés és-festés
(ISIC rev 3.1: 18)

Korlátozás nélkül.

E. Bőrcserzés és -kikészítés; utazási cikkek, kézitáskák,
lószerszám, hám és lábbeli gyártása;
(ISIC rev 3.1: 19)

Korlátozás nélkül.

(1)Nem terjed ki a feldolgozóipari tanácsadási szolgáltatásokra, amelyek a GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.h) pontban találhatók.
F. Fa-, fatermék- és parafatermék-gyártás a bútor
kivételével; szalmacikkek és fonóanyagok gyártása
(ISIC rev 3.1: 20)

Korlátozás nélkül.

G. Papír, papírtermékek gyártása
(ISIC rev 3.1: 21)

Korlátozás nélkül.

H. írott média közzététele, nyomdai kiadása és
reprodukciója (1)
(ISIC rev 3.1: 22, kivéve a megbízás alapján végzett
kiadói és nyomdai tevékenységet (2))

IT: Állampolgársághoz kötött a kiadók
és nyomdák tulajdonosaira vonatkozóan.
HR: Tartózkodási hely szükséges.

I. Kokszgyártás
(ISIC rev 3.1: 231)

Korlátozás nélkül.

(1)Az ágazat a gyártási tevékenységekre korlátozódik. Nem terjed ki olyan tevékenységekre,
amelyek audiovizuális vonatkozásúak vagy kulturális tartalmat mutatnak be.
(2)A megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai
SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.p) pontban található.
J. Kőolaj-feldolgozás (1)
(ISIC rev 3.1: 232)

tevékenység

a

GAZDASÁGI

EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi
személyekre, amelyek olyan nem uniós
ország természetes vagy jogi
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személyeinek irányítása (2) alatt állnak,
amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy
földgázbehozatalában 5 %-nál magasabb
részesedéssel rendelkeznek.
Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
K. Vegyi anyag, termék gyártása, a robbanóanyagok
kivételével
(ISIC rev 3.1: 24, kivéve a robbanóanyagok gyártását)

Korlátozás nélkül.

L. Gumi-, műanyag termék gyártása
(ISIC rev 3.1: 25)

Korlátozás nélkül.

M. Máshová nem sorolt egyéb nem fém ásványi termék
gyártása
(ISIC rev 3.1: 26)

Korlátozás nélkül.

N. Fémalapanyag gyártása
(ISIC rev 3.1: 27)

Korlátozás nélkül.

(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2)Egy jogi személy akkor áll másik természetes vagy jogi személy(ek) irányítása alatt, ha az
utóbbinak lehetősége van az igazgatói többségének kinevezésére vagy más módon jogi
utasításokat adhat számára. Különösen ellenőrzésnek minősül a jogi személy törzstőkéje 50
százalékánál magasabb üzletrésszel való rendelkezés.
O. Fémfeldolgozási termék gyártása, gépek és
berendezések kivételével
(ISIC rev 3.1: 28)

Korlátozás nélkül.

P. Gépgyártás
a) Általános rendeltetésű gép gyártása
(ISIC rev 3.1: 291)

Korlátozás nélkül.

b) Speciális rendeltetésű gép gyártása, fegyverek és
Korlátozás nélkül.
lőszerek kivételével
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
(ISIC rev 3.1: 293)

Korlátozás nélkül.

d) Irodai, könyvelő- és számítógépek gyártása
(ISIC rev 3.1: 30)

Korlátozás nélkül.

e) Máshová nem sorolt elektromos gépek és berendezések Korlátozás nélkül.
gyártása
(ISIC rev 3.1: 31)
f) Rádió- és televízió-, valamint távközlési berendezések Korlátozás nélkül.
és készülékek előállítása
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(ISIC rev 3.1: 32)
Q. Orvosi-, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás Korlátozás nélkül.
(ISIC rev 3.1: 33)
R. Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása
(ISIC rev 3.1: 34)

Korlátozás nélkül.

S. Egyéb (nem katonai) jármű gyártása
(ISIC rev 3.1: 35, kivéve a hadihajók, harci repülőgépek
és egyéb katonai felhasználású jármű gyártását)

Korlátozás nélkül.

T. Bútorgyártás; máshová nem sorolt gyártás
(ISIC rev 3.1: 361, 369)

Korlátozás nélkül.

U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból
(ISIC rev 3.1: 37)

Korlátozás nélkül.

5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS
MELEGVÍZ-ELŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁSÉS ELOSZTÁS (1)
(KIVÉVE A VILLAMOS ENERGIA NUKLEÁRIS
TERMELÉSÉT)
A. Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás EU: Kötelezettség nélkül.
(ISIC rev 3.1: 4010. része) (2)
(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2)Nem terjed ki a megbízásból végzett villamosenergia-szállításra és -elosztásra, amelyek az
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók.
B. Gázgyártás; saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és EU: Kötelezettség nélkül.
kereskedelme fővezetéken
(ISIC rev 3.1: 4020. része) (1)
C. Gőz- és melegvíz-előállítás; saját gőz- és
melegvízelosztás
(ISIC rev 3.1: 4030. része) (2)

EU: Kötelezettség nélkül azokra a jogi
személyekre, amelyek olyan nem uniós
ország természetes vagy jogi
személyeinek irányítása (3) alatt állnak,
amelyek az Európai Unió kőolaj- vagy
földgázbehozatalában 5 %-nál magasabb
részesedéssel rendelkeznek.
Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).

(1)Nem terjed ki a gáz és gáztartalmú üzemanyagok csővezetékes szállítására, a megbízás alapján
végzett gázszállításra és gázelosztásra, valamint a gáz és gáztartalmú üzemanyagok
kereskedelmére, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók.
(2)Nem terjed ki a gőz és meleg víz megbízás alapján történő szállítására és elosztására, valamint a
gőz és meleg víz kereskedelmére, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között
találhatók.
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(3)Egy jogi személy akkor áll másik természetes vagy jogi személy(ek) irányítása alatt, ha az
utóbbinak lehetősége van az igazgatói többségének kinevezésére vagy más módon jogi
utasításokat adhat számára. Különösen ellenőrzésnek minősül a jogi személy törzstőkéje 50
százalékánál magasabb üzletrésszel való rendelkezés.
6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861) (1)

AT: A koreai ügyvédek (akiknek
Koreában teljes körű képesítéssel kell
rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és
bármely jogi cég működési
eredményeiből való részesedése nem
haladhatja meg a 25 százalékot. Nem
lehet döntő befolyásuk a
döntéshozatalra.
BE: Kvótát alkalmaznak a „Cour de
cassation” előtt nem büntetőügyekben
történő képviseletre.
Bíróság előtt a feleket csak a Horvát
Ügyvédi Kamara tagjai képviselhetik
(horvát megnevezés: „odvjetnici”).
Állampolgársági követelmény az
ügyvédi kamarai tagságra vonatkozóan.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján
gyakorolhatják az „avocat auprès de la
Cour de Cassation” és az „avocat auprès
du Conseil d'Etat” hivatást.

(1)Kiterjed a jogi tanácsadási, jogi képviseleti, jogi döntőbíráskodási és békéltető/közvetítő
szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra. A jogi
szolgáltatásnyújtás csak a nemzetközi közjog, az uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében
engedélyezett, ahol a befektető vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és
más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési
követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal
kapcsolatban jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket illetően ez történhet többek között úgy,
hogy az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha
elismertették a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenértékűként), biztosítási
követelményekkel, egyszerű nyilvántartásba vétellel a befogadó ország ügyvédi kamarájánál,
amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni és jogilag vagy szakmailag le kell telepedni a
befogadó országban. Az uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen
eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az EU-ban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd
végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az Európai Unió egyik tagállamának jogával
kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és
az adott tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül
látják el. Az EU-Félnél a bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért
szükséges lehet a teljes jogú kamarai tagság az Európai Unió megfelelő tagállamában, mivel ez
uniós és nemzeti eljárásjog gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány tagállamban a teljes
jogú kamarai tagsággal nem rendelkező külföldi ügyvédek polgári eljárásban képviselhetnek
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olyan felet, aki annak az államnak az állampolgára vagy ahhoz az államhoz tartozik, ahol az
ügyvéd jogosult a praxisra.
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például DK: Csak a szakma gyakorlásához dán
közjegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers
engedéllyel rendelkező ügyvédek és
publics et ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi Dániában bejegyzett ügyvédi irodák
dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat.
rendelkezhetnek részesedéssel dán
ügyvédi irodákban. Dán ügyvédi irodák
ügyvezetésében csak a szakma
gyakorlásához dán engedéllyel
rendelkező ügyvédek vehetnek részt. A
dán engedély megszerzése dán jogi
vizsga letételéhez kötött.
FR: Bizonyos jogi formák („association
d'avocats” és „société en participation
d'avocat”) olyan ügyvédeknek van
fenntartva, akik teljes jogú tagjai a
franciaországi kamarának. A francia és
az uniós joggal kapcsolatban
szolgáltatásokat nyújtó ügyvédi irodában
a részvények 75 %-át birtokló társult
tagok 75 %-ának olyan ügyvédeknek
kell lenniük, akik teljes jogú tagjai a
franciaországi kamarának.
HU: A kereskedelmi jelenlét magyar
ügyvéddel vagy ügyvédi irodával történő
személyegyesítő társaság vagy
képviseleti iroda formájában lehetséges.
PL: Míg az EU-beli ügyvédek számára
egyéb jogi formák is rendelkezésre
állnak, a külföldi ügyvédek csak
bejegyzett társulás vagy betéti társaság
formájában működhetnek.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
AT: Koreai könyvelők (akiknek a koreai
jog
szerint engedéllyel kell
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)” kivételével, CPC
rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és
86213, CPC 86219 és CPC 86220)
bármely osztrák jogi személy működési
eredményeiből való részesedése nem
haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem
tagjai az osztrák szakmai szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Fő
kritérium: a foglalkoztatás helyzete az
alágazatban.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak
létre engedéllyel rendelkező dán
könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek
meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és
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Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
b) 2. Könyvvizsgálat (audit)
(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások
kivételével)
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AT: A koreai könyvvizsgálók (akiknek a
koreai jog szerint engedéllyel kell
rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és
bármely osztrák jogi személy működési
eredményeiből való részesedése nem
haladhatja meg a 25 százalékot, ha nem
tagjai az osztrák szakmai szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Fő
kritérium: a foglalkoztatás helyzete az
alágazatban.
CZ és SK: A tőkerészesedés vagy
szavazati jogok legalább 60 százalékát
az állampolgároknak tartják fenn.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak
létre engedéllyel rendelkező dán
könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek
meg kell szerezni a Dán Kereskedelmi és
Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn
korlátolt felelősségű társaság
könyvvizsgálóinak legalább egyikére
vonatkozóan.
HR: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy
könyvvizsgálást csak jogi személyek
végezhetnek.
LV: A hites könyvvizsgálók
kereskedelmi társaságában a szavazatra
jogosító tőkerészesedés legalább 50
százalékát EU-beli hites könyvvizsgálók
vagy hites könyvvizsgálók EU-beli
kereskedelmi társasága birtokolja.
LT: A részesedés legalább 75 %-át EUbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló
társaságok birtokolják.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett
könyvvizsgálók végezhetnek törvényes
könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos
jogi személyeknél, pl. az összes korlátolt
felelősségű társaságban. Csak ilyen
személyek rendelkezhetnek
részesedéssel vagy létesíthetnek tagsági
viszonyt olyan társaságokban, amelyek
minősített könyvvizsgálatot végeznek
(hivatalos célból). A jóváhagyáshoz
tartózkodási hely szükséges.
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SI: A külföldi személyek könyvvizsgáló
társaságban való részesedése nem
haladhatja meg a saját tőke 49
százalékát.
c) Adótanácsadás
(CPC 863) (1)

AT: A koreai adótanácsadók (akiknek a
koreai jog szerint engedéllyel kell
rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és
bármely osztrák jogi személy működési
eredményeiből való részesedése nem
haladhatja meg a 25 százalékot. E
korlátozás csak azokra vonatkozik, akik
nem tagjai az osztrák szakmai
szervezetnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Fő
kritérium: a foglalkoztatás helyzete az
alágazatban.

d) Építészeti szolgáltatás
valamint
e) Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)

BG: A nemzeti vagy regionális
jelentőségű projekteknél a külföldi
befektetőknek helyi befektetők
partnereiként vagy alvállalkozóiként kell
eljárniuk.
LV: Az építészeti szolgáltatásoknál a
teljes körű jogi felelősséggel és egy
projekt aláírási jogával járó üzleti
tevékenység megkezdéséhez szükséges
engedély megszerzése érdekében 3 éves
lettországi projektvezetői gyakorlat és
egyetemi oklevél szükséges.

f) Műszaki mérnöki szolgáltatás
valamint
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)

BG: A nemzeti vagy regionális
jelentőségű projekteknél a külföldi
befektetőknek helyi befektetők
partnereiként vagy alvállalkozóiként kell
eljárniuk.

(1)Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra,
amelyek a Jogi szolgáltatás 1.A.a) pontjában találhatók.
h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)

CY, EE, FI, MT: Kötelezettség nélkül.
AT: Kötelezettség nélkül, kivéve a
fogorvosi ellátást és a pszichológusokat
és pszichoterapeutákat, és korlátozás
nélkül a fogorvosi ellátás, a
pszichológusok és a pszichoterapeuták
tekintetében.
DE: Gazdasági szükségesség vizsgálata,
amennyiben az orvosok és a fogorvosok
engedéllyel rendelkeznek az állami
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biztosítási rendszerek biztosítottjainak
ellátására. Fő kritérium: az adott
régióban orvos- és fogorvoshiány van.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára
egyéb jogi formák is rendelkezésre
állnak, koreai befektetők csak „société
d'exercice liberal” és „société civile
professionnelle” jogi formában
működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van
szüksége minden olyan személynek, aki
közvetlen szolgáltatásokat nyújt
pácienseknek/pácienseket kezel.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Fő kritérium: az adott régióban orvos- és
fogorvoshiány van.
BG, LT: A szolgáltatásnyújtás
engedélyköteles, amely a szükségletek
függvényében kialakított egészségügyi
ellátási terven alapul, figyelembe véve a
népességet és a már meglévő orvosi és
fogorvosi ellátást.
SI: Kötelezettség nélkül a társadalomorvostanra, a higiéniai, járványügyi,
orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a
vérkészítményekre és
transzplantátumokra és a boncolásra.
UK: Az orvosok Nemzeti Egészségügyi
Szolgálat keretében történő letelepedése
az orvosi munkaerő alakulásával
kapcsolatos tervezéstől függ.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)

AT, CY, EE, MT, SI: Kötelezettség
nélkül.
BG: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Fő kritérium: népsűrűség és meglévő
vállalkozások sűrűsége.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
Fő kritérium: munkaerő-piaci helyzet az
ágazatban.
FR: Szolgáltatásnyújtás csak „société
d'exercice liberal” és „société civile
professionnelle” jogi formában.

j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)

BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK:
Kötelezettség nélkül.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára
egyéb jogi formák is rendelkezésre
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állnak, koreai befektetők csak „société
d'exercice liberal” és „société civile
professionnelle” jogi formában
működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van
szüksége minden olyan személynek, aki
közvetlen szolgáltatásokat nyújt
pácienseknek/pácienseket kezel.
LT: Elvégezhetik a gazdasági
szükségesség vizsgálatát. Fő kritérium: a
foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás
(a CPC 93191 része)

AT: A külföldi befektetők csak a
következő tevékenységekben vehetnek
részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi
egészségvédelmi terápiás, logoterápiás
ellátás, dietetikus és táplálkozási
szakértői tevékenységek.
BG, MT: Kötelezettség nélkül.
FI, SI: Kötelezettség nélkül a
fizioterapeuta és paramedicinális
személyzetre.
FR: Míg az EU-beli befektetők számára
egyéb jogi formák is rendelkezésre
állnak, koreai befektetők csak „société
d'exercice liberal” és „société civile
professionnelle” jogi formában
működhetnek.
HR: A szakmai kamara engedélyére van
szüksége minden olyan személynek, aki
közvetlen szolgáltatásokat nyújt
pácienseknek/pácienseket kezel.
LT: Elvégezhetik a gazdasági
szükségesség vizsgálatát. Fő kritérium: a
foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata
a fizioterapeuta és paramedicinális
személyzetre. Fő kritérium: a
foglalkoztatás helyzete az adott
régióban.

k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és
ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások (1)

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI:
Kötelezettség nélkül.
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU,
IE, LV, PT, SK: Az engedélyezés a
gazdasági szükségesség vizsgálatától
függ. Fő kritérium: népsűrűség és
meglévő gyógyszertárak földrajzi
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sűrűsége.
B. Számítástechnikai tevékenység
(CPC 84)

Korlátozás nélkül.

C. Kutatási-fejlesztési szolgáltatások (2)
a) Természettudományi kutatás, fejlesztés
(CPC 851)

EU: Az állami forrásból finanszírozott
K+F szolgáltatások tekintetében
kizárólagos jogok és/vagy engedélyek
csak az Európai Unió tagállamai
állampolgárainak és olyan EU-beli jogi
személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az Európai
Unióban van.

b) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást) (3)

Korlátozás nélkül.

(1)A lakosság gyógyszerellátására más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban
alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános szabályként ez
a tevékenység a gyógyszerészek számára van fenntartva. Néhány tagállamban csak az orvosi
rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
(2) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(3) A CPC 85201 része, amely az 6.A. h) pontban található. Orvosi és fogorvosi ellátás.
c) Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
(CPC 853)

EU: Az állami forrásból finanszírozott
K+F szolgáltatások tekintetében
kizárólagos jogok és/vagy engedélyek
csak az Európai Unió tagállamai
állampolgárainak és olyan EU-beli jogi
személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az Európai
Unióban van.

D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások (1)
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra
vonatkozóan
(CPC 821)

Korlátozás nélkül.

b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)

Korlátozás nélkül.

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
a) Hajók kölcsönzése
(CPC 83103)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül egy bejegyzett
társaság letelepedésére, amelynek célja a
letelepedés helye szerinti állam lobogója
alatt közlekedő flottaüzemeltetése.
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LT: A hajók tulajdonosai csak litván
állampolgárok vagy Litvániában
letelepedett vállalatok lehetnek.
SE: Amennyiben koreai tulajdonosi
érdekeltség van a hajókban, ahhoz, hogy
a hajó svéd lobogó alatt közlekedhessen,
bizonyítani kell a meghatározó svéd
befolyást a működésben.
b) Légi járművek kölcsönzése
(CPC 83104)

EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által
használt légi járműveket a fuvarozót
engedélyező EU-tagállamban vagy egy
másik EU-tagállamban kell lajstromozni.
A légi jármű tulajdonosa csak az egyedi
állampolgársági követelménynek
megfelelő természetes személyek
lehetnek, vagy olyan jogi személyek,
amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az
ellenőrzésre vonatkozó egyedi
kritériumokat (ideértve az igazgatók
állampolgárságát is). Mentesség adható a
rövid futamidejű bérleti szerződések
vagy kivételes körülmények esetén.

(1)Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az ingatlant
vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
c) Egyéb járművek kölcsönzése
(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)

Korlátozás nélkül.

d) Egyéb gépek kölcsönzése
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)

Korlátozás nélkül.

e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)

Korlátozás nélkül, kivéve, hogy BE és
FR tekintetében nincs kötelezettség a
CPC 83202 tekintetében.

f) Telekommunikációs berendezések kölcsönzése
(CPC 7541)

Korlátozás nélkül.

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Reklám
(CPC 871)

Korlátozás nélkül.

b) Piac-, közvélemény-kutatás
(CPC 864)

Korlátozás nélkül.

c) Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)

Korlátozás nélkül.

d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 866)

HU: Kötelezettség nélkül a választott
bírósági és békéltető szolgáltatásokra
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(CPC 86602).
1

e) Műszaki vizsgálat, elemzés ( )
(CPC 8676)

Korlátozás nélkül.

f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)

Korlátozás nélkül.

g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások
(a CPC 882. része)

Korlátozás nélkül.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a
forgalombahozatali engedélyhez vagy a felhasználási engedélyhez szükséges műszaki vizsgálatra
és elemzésre (pl. gépjármű-ellenőrzés, élelmiszer-ellenőrzés).
h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások
(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)

Korlátozás nélkül.

i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
i) 1. Vezetőközvetítés
(CPC 87201)

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT,
MT, PL, PT, RO, SK, SI: Kötelezettség
nélkül.
ES: Állami monopólium.

i) 2. Munkaerő-közvetítés
(CPC 87202)

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT,
MT, PL, PT, RO, SK: Kötelezettség
nélkül.
BE, ES, FR, IT: Állami monopólium.
DE: Az engedélyezés a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Fő
kritérium: a munkaerőpiac helyzete és
fejlődése.

i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV,
LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI:
Kötelezettség nélkül.
IT: Állami monopólium.

i) 4. Modellügynökségi szolgáltatás
(a CPC 87209 része)

Korlátozás nélkül.

i) 5. Háztartási kisegítő személyzet, egyéb kereskedelmi
vagy ipari dolgozók, ápoló- és egyéb személyzet
kölcsönzése
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

Minden tagállam, kivéve HU:
Kötelezettség nélkül. HU: Korlátozás
nélkül.

j) 1. Nyomozás

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL,
HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
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(CPC 87301)

PL, PT, RO, SK, SI: Kötelezettség
nélkül.

j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)

DK: Állampolgársághoz és tartózkodási
helyhez kötött az igazgatóság tagjaira
vonatkozóan. Kötelezettség nélkül a
repülőtéri őrző-védő szolgáltatásra.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL,
RO, SI, SK: Csak állampolgároknak és
nyilvántartásba vett nemzeti
szervezeteknek adható engedély.
ES: Előzetes engedélyezés szükséges a
piacra lépéshez. Az engedély megadása
során a Minisztertanács a következő
feltételeket veszi figyelembe:
kompetencia, szakmai feddhetetlenség és
függetlenség, a lakosság és a közrend
biztonsága védelmének megfelelősége.
HR: Kötelezettség nélkül.

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (1) FR: Külföldi befektetőknek külön
engedélyt kell beszerezniük a vizsgálati
(CPC 8675)
és előrejelzési szolgáltatásokra.
l) 1. Hajók karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)

Korlátozás nélkül.

l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása
(a CPC 8868 része)

LV: Állami monopólium.
SE: El kell végezni a gazdasági
szükségesség vizsgálatát, amennyiben a
befektető saját terminálinfrastruktúrát
tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és
kapacitásbeli korlátok.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a bányászathoz
kapcsolódó bizonyos tevékenységekre (ásványi anyagok, olaj, gáz stb.).
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és közúti
járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és CPC 8868
egy része)

SE: El kell végezni a gazdasági
szükségesség vizsgálatát, amennyiben a
befektető saját terminálinfrastruktúrát
tervez kialakítani. Fő kritérium: hely- és
kapacitásbeli korlátok.

l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és
javítása
(a CPC 8868 része)

Korlátozás nélkül.

l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési Korlátozás nélkül.
és nem irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek
karbantartása és javítása (1)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
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CPC 8865 és CPC 8866)
m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)

Korlátozás nélkül.

(1)A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) a 6. F. l) 1–6. F. l) 4.
pontban található.
Az irodai gépek és felszerelések karbantartása és javítása a (CPC 845) az 6.B. pontban található
(Számítógépes szolgáltatás). Számítástechnikai tevékenység.
n) Fényképészeti szolgáltatások
Korlátozás nélkül.
(CPC 875)
o) Csomagolási szolgáltatások
(CPC 876)

Korlátozás nélkül.

p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)

HR: Tartózkodási helyhez kötött a
kiadókra és a szerkesztőbizottságra
vonatkozóan.
LT, LV: A kiadói szektorban
letelepedési jogot csak nemzeti szinten
hivatalosan bejegyzett jogi személynek
adnak (fióktelepeknek nem).
PL: Állampolgársághoz kötött az
újságok és napilapok főszerkesztőire
vonatkozóan.
SE: Tartózkodási helyhez kötött a
kiadókra, valamint a kiadók és nyomdák
tulajdonosaira vonatkozóan.

q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)

Korlátozás nélkül.

r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)

DK: A tevékenységi kört korlátozhatja
az államilag engedélyezett fordítók és
tolmácsok engedélyezése.
HR: Kötelezettség nélkül a horvát
bíróságok számára/előttük végzett
fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra.
PL: Kötelezettség nélkül a hites
tolmácsolási szolgáltatásokra.
BG, HU, SK: Kötelezettség nélkül a
hivatalos fordításra és tolmácsolásra.

r) 2. Belső formatervezési szaktanácsadás és egyéb
speciális formatervezési szaktanácsadás
(CPC 87907)

Korlátozás nélkül.

r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)

IT, PT: Állampolgársághoz kötött a
befektetőkre vonatkozóan.
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r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)

BE: A fogyasztói hitelekkel kapcsolatos
adatbankok tekintetében
állampolgársághoz kötött a befektetőkre
vonatkozóan.
IT, PT: Állampolgársághoz kötött a
befektetőkre vonatkozóan.

r) 5. Másolás
(CPC 87904) (1)

Korlátozás nélkül.

r) 6. Távközlési tanácsadás
(CPC 7544)

Korlátozás nélkül.

r) 7. Telefonos válaszadás
(CPC 87903)

Korlátozás nélkül.

(1)Nem terjed ki a nyomdai szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak, és a 6.F. p) pont
alatt találhatók.
7. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
A. Postai, futárpostai szolgáltatás
Korlátozás nélkül.
(Postai küldemények (1) kezelésével (2) kapcsolatos
szolgáltatások az alágazatok következő listája szerint,
függetlenül attól, hogy a rendeltetési hely belföldön vagy
külföldön van: i. címzett, bármilyen típusú fizikai
eszközön (3) továbbított írásos közlemények kezelése,
ideértve a kevert postai szolgáltatás és a címzett
reklámküldemény szolgáltatásokat is; ii. címzett
csomagküldemények vagy csomagok (4) kezelése; iii.
címzett sajtótermékek kezelése (5);
(1)A „postai küldemény” a bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által
kezelt küldeményre vonatkozik.
(2) A „kezelés” fogalom magában foglalja a vámkezelést, a válogatást, a szállítást és a kézbesítést.
(3 )
4

()
5

()

Pl. levél, képeslap.
Ide tartoznak a könyvek, katalógusok.
Napilapok, újságok, időszaki kiadványok.

iv. A fenti i–iii. pontban említett küldemények kezelése
ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kézbesítési
szolgáltatás (1) a fenti i–iii. pontban említett
küldeményekre; vi. Nem címzett küldemények kezelése;
valamint vii. Dokumentumcsere (2).
Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a
körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási
körébe esnek, amelyekkel szemben fenntartásokkal
élhetnek; ezek a következők: olyan levélküldemények,
amelyek ára nem haladja meg az állami alaptarifa
ötszörösét, feltéve, hogy súlyuk kevesebb mint 350
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gramm (3), valamint a bírósági és közigazgatási eljárások
során használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos
szolgáltatások.)
(1)A sürgős kézbesítési szolgáltatások a nagyobb sebesség és megbízhatóság mellett hozzáadott
értéket jelentő elemeket is magukban foglalhatnak, mint például a küldemények összegyűjtése a
feladási ponton, személyes kézbesítés a címzettnek, a küldemény útvonalának nyomon követése,
lehetőség a rendeltetési hely vagy a címzett megváltoztatására szállítás közben, kézhezvételi
igazolás.
(2)Eszközök biztosítása, beleértve alkalmi helyiségek rendelkezésre bocsátását, valamint harmadik
fél által történő szállítást, amely lehetővé teszi a saját kézbesítést postai küldeményeknek a
szolgáltatásra előfizető felhasználók között történő kölcsönös cseréjével. A „postai küldemény” a
bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldeményre
vonatkozik.
(3)„Levélküldemény”: bármilyen fizikai adathordozón rögzített, illetőleg írásos formában
megjelenített közlemény, amelyet a feladó által magán a küldeményen vagy annak csomagolásán
megjelölt címre kell kézbesíteni. Könyvek, katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők
levélküldeménynek.
(CPC 751 egy része, CPC 71235 (1)egy része és CPC
73210 (2) egy része)
B. Távközlés
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan
tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységekre,
amelyek továbbításuk céljából távközlési szolgáltatást
igényelnek.
a) Valamennyi, jelek elektromágneses eszközökkel (3)
történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás,
kivéve a műsorszolgáltatást (4)

Nincs (5)

(1) Postai és gyorspostai küldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(2 )

Levél saját szállítása légi úton.

3

( )E szolgáltatások nem terjednek ki az online tájékoztatásra és/vagy adatfeldolgozásra (beleértve a
tranzakciók feldolgozását is) (a CPC 843. része), amelyek a 6.B. pontban találhatók.
Számítástechnikai tevékenység.
(4)A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő
eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata, azonban nem terjed ki z
üzemeltetők közötti közreműködési kapcsolatokra.
(5)Pontosító lábjegyzet: Az Európai Unió néhány tagállama fenntartja az állami részvételt bizonyos
távközlési üzemeltetőkben. Ezek a tagállamok fenntartják maguknak a jogot, hogy a jövőben is
megtartják ezt a részesedést. Ez nem jelenti a piacra jutás korlátozását. Belgiumban a
Belgacomban való kormányzati részvételt és szavazati jogokat a jogalkotási hatáskör keretében
szabadon határozzák meg, ahogy azt jelenleg is előírja a kormányzati tulajdonú gazdasági
vállalatok reformjáról szóló, 1991. március 21-i törvény.
b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások (1)

EU: Ezen ágazat szolgáltatóit
kötelezhetik arra, hogy védelmezzék a
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hálózatukon keresztül továbbított
tartalomhoz kapcsolódó közérdekű
célkitűzéseket az EU elektronikus
kommunikációra vonatkozó szabályozási
keretével összhangban.
BE: Kötelezettség nélkül.
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI Korlátozás nélkül.
SZOLGÁLTATÁS (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más
hadianyagok forgalmazását)
Valamennyi alábbi alágazat (2)

AT: Kötelezettség nélkül a pirotechnikai
áruk, gyúlékony árucikkek,
robbanóeszközök és toxikus anyagok
forgalmazására. A gyógyszertermékek és
dohánytermékek forgalmazása
tekintetében kizárólagos jogok és/vagy
engedélyek csak EU-tagállamok
állampolgárainak és olyan EU-beli jogi
személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az Európai
Unióban van.
FI: Kötelezettség nélkül a szeszesitalok
és gyógyszertermékek forgalmazására.
HR: Kötelezettség nélkül a
dohánytermékek forgalmazására.

(1)Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a rádiós és televíziós műsorok műholdas vételéből és
továbbításából álló távközlési szolgáltatásokat (a televízió- és rádióprogramok jeleinek a
nagyközönség számára történő eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata).
Ez kiterjed a műholdas szolgáltatások használatának értékesítésére, de nem terjed ki televíziós
programcsomagok háztartások számára történő értékesítésére.
(2)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a vegyi anyagok,
gyógyszerek, orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi
anyagok és orvosi felhasználású tárgyak, katonai felszerelések és nemesfémek (és drágakövek)
forgalmazására, valamint az Európai Unió néhány tagállamában a dohány és dohánytermékek és
a szeszesitalok forgalmazására.
A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
Korlátozás nélkül.
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos
értékesítése
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121
egy része)
b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások
(CPC 621)

Korlátozás nélkül.

B. Nagykereskedelem
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a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
Korlátozás nélkül.
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
nagykereskedelme
(CPC 61111 egy része, CPC 6113 egy része és CPC 6121
egy része)
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme
(a CPC 7542 része)

Korlátozás nélkül.

c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek
nagykereskedelmét (1))

FR, IT: Állami monopólium a dohány
tekintetében.
FR: A gyógyszer-nagykereskedelem
engedélyezése a gazdasági szükségesség
vizsgálatától függ. Fő kritérium:
népsűrűség és meglévő gyógyszertárak
földrajzi sűrűsége.

C. Kiskereskedelem (2)
ES, FR, IT: Állami monopólium a
dohány tekintetében.
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok,
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Az
kiskereskedelme
áruházak engedélyezése (FR-ban csak a
(CPC 61112, CPC 6113 egy része és CPC 6121 egy része) nagy áruházaké) a gazdasági
szükségesség vizsgálatának függvénye.
Távközlési végberendezések kiskereskedelme
Fő kritérium: a meglévő üzletek száma
(a CPC 7542 része)
és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség,
Élelmiszer-kiskereskedelem
földrajzi elterjedés, a kereskedelmi
feltételekre gyakorolt hatás, új
(CPC 631)
munkahelyek létesítése.
IE, SE: Kötelezettség nélkül a
szeszesitalok kiskereskedelmére.
SE: Ruhák, cipők és olyan élelmiszerek
ideiglenes kereskedelme, amelyeket nem
az értékesítési ponton fogyasztanak el, a
gazdasági szükségesség vizsgálatától
függhet. Fő kritérium: a meglévő
áruházakra gyakorolt hatás a szóban
forgó földrajzi területen.
(1)Ezek a szolgáltatások közé tartozik a CPC 62271, amely az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
között található a 19.D. pontban.
(2)Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
között találhatók a 6.B. és 6.F. 1) pontban.
Nem
terjed
ki
az
energiatermékek
kiskereskedelmére,
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 19.E. és 19.F. pontban.
Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a
gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk
kiskereskedelmét (1)
(CPC 632, kivéve a CPC 63211 és 63297)
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D. Franchise
(CPC 8929)

Korlátozás nélkül.

10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)
B. Középfokú oktatás
(CPC 922)
C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)

EU: A magánszolgáltatók oktatási
hálózatban való részvétele engedélyhez
kötött.
AT: Kötelezettség nélkül a
felsőoktatásra és a rádiós vagy televíziós
műsorszolgáltatás keretében folytatott
felnőttoktatásra.
BG: Kötelezettség nélkül a külföldi
természetes személyek és szövetségek
által nyújtott alap- és középfokú
oktatásra, valamint a felsőoktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött az
igazgatóság tagjainak többségére
vonatkozóan. Kötelezettség nélkül a
felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú
műszaki és szakképzési szolgáltatásokat
(CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Kötelezettség
nélkül.
HR: Kötelezettség nélkül az alapfokú
oktatásra (CPC 921). A középfokú
oktatás esetében: Korlátozás nélkül jogi
személyek esetében.

(1)A gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk
SZOLGÁLTATÁSOK között található a 6.A. k) pontban.
D. Felnőttoktatás
(CPC 924)

kiskereskedelme

a

SZAKMAI

EL: Állampolgársághoz kötött az alapés középfokú iskolák igazgatósága
tagjainak többségére vonatkozóan.
Kötelezettség nélkül az államilag
elismert oklevelet adó felsőoktatási
intézményekre.
ES, IT: Gazdasági szükségességi
vizsgálat olyan magánegyetemek
megnyitását illetően, amelyek államilag
elismert oklevelet vagy fokozatot adnak
ki; az eljárás során konzultálnak a
parlamenttel. Fő kritérium: népsűrűség
és meglévő létesítmények sűrűsége.
HU, SK: Az engedélyezésért felelős
helyi hatóságok (illetve főiskolák vagy
más felsőoktatási intézmények esetében
a központi hatóságok) korlátozhatják a
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létesítendő iskolák számát.
LV: Kötelezettség nélkül a másodfokú
műszaki és szakképzési iskolatípusok
hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott
oktatási szolgáltatásaikra (CPC 9224).
SI: Kötelezettség nélkül az alapfokú
iskolákra. Állampolgársághoz kötött a
közép- és felsőfokú iskolák igazgatósága
tagjainak többségére vonatkozóan.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül.
CZ, SK: A magánszolgáltatók oktatási
hálózatban való részvétele engedélyhez
kötött. Állampolgársághoz kötött az
igazgatóság tagjainak többségére
vonatkozóan.

11. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK (1) Korlátozás nélkül.
A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401) (2)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes
hulladékok határokon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404) (3)
(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2 )

Megfelel a szennyvízgyűjtésnek és -kezelésnek.

3

( ) Megfelel a kipufogógázok tisztításának.
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése,
szennyeződésmentesítése
(a CPC 9406 része) (1)
E. Zaj és vibráció mérséklése
(CPC 9405)
F. A biodiverzitás és a táj védelme
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások
(a CPC 9406 része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
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(CPC 9409)
(1) Megfelel a táj- és természetvédelmi szolgáltatások egyes részeinek.
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

81

AT: Meg kell tagadni a koreai biztosító
fióktelepének engedélyezését, ha a
biztosító koreai jogi formája nem felel
meg a részvénytársaságnak vagy
kölcsönös biztosító társaságnak vagy
ahhoz hasonló jogi formának.
BG, ES: Mielőtt egy fióktelep vagy
képviselet bizonyos biztosítástípusok
szolgáltatása céljából letelepedne
Bulgáriában vagy Spanyolországban, a
koreai biztosítónak legalább öt éve
engedéllyel kell rendelkeznie ugyanezen
biztosítástípus nyújtására Koreában.
EL: A letelepedési jog nem terjed ki a
biztosítótársaságok képviseleti irodáinak
vagy egyéb állandó jelenlétének
létrehozására, kivéve, ha ezek az irodák
ügynökségként, fióktelepként vagy
központi irodaként jönnek létre.
FI: A biztosítótársaság alapítóinak és az
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok
legalább felének a tartózkodási helye az
EU-ban van, kivéve, ha az illetékes
hatóságok mentességet adtak ez alól.
Finnországban koreai biztosítók
fióktelepként nem kaphatnak engedélyt
kötelező nyugdíjbiztosítási
tevékenységre.
IT: A fióktelepek letelepedésének
engedélyezése végső soron a felügyeleti
hatóságok értékelésétől függ.
BG, PL: Biztosításközvetítéshez helyi
cégbejegyzés szükséges (fióktelep nem
megengedett).
PT: Portugáliai fióktelep létrehozásához
a koreai biztosítótársaságoknak
bizonyítaniuk kell, hogy legalább ötéves
működési tapasztalattal rendelkeznek.
Fióktelep közvetlen létrehozása nem
megengedett olyan
biztosításközvetítésnél, amely egy EUtagállam jogával összhangban
létrehozott társaságok számára van
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fenntartva.
SK: Koreai állampolgár
részvénytársaság formájában alapíthat
biztosítótársaságot, vagy olyan
leányvállalatokon keresztül folytathat
biztosítási tevékenységet, amelynek
létesítő okirat szerinti székhelye a
Szlovák Köztársaságban van (fióktelep
nem megengedett).
SI: Külföldi befektetők nem
szerezhetnek részesedést privatizáció
alatt álló biztosítótársaságban. A
kölcsönös biztosítóintézet tagsága csak a
Szlovéniában letelepedett társaságokra
(fióktelep nem megengedett) és belföldi
természetes személyekre korlátozódhat.
Tanácsadási és kárrendezési szolgáltatás
nyújtásához jogi személyként való
bejegyzés szükséges (fióktelep nem
megengedett).
SE: Svédországban nem bejegyzett
biztosításközvetítő vállalatok csak
fióktelepen keresztül telepedhetnek le.
B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás
kivételével)

82

EU: Csak az Európai Unióban létesítő
okirat szerinti székhellyel rendelkező
cégek végezhetik befektetési alapok
eszközeinek letétkezelését. Olyan
szakosodott alapkezelő társaság
létrehozása szükséges a befektetési
alapok kezelésének ellátásához és a
befektetési társaságok tevékenységéhez,
amelynek létesítő okirat szerinti
székhelye és tevékenységének központi
helye ugyanabban az EU-tagállamban
van.
BG: A nyugdíjbiztosítási tevékenységet
bejegyzett nyugdíjbiztosító társaságban
való részesedésszerzéssel lehet folytatni
(fióktelep nem megengedett). Az
irányító testület vezetőjének és az
igazgatóság elnökének állandó
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie
Bulgáriában.
CY: Cipruson kizárólag a Ciprusi
Értéktőzsde tagjai (alkuszai) vehetnek
részt értékpapír-kereskedelmi
ügyletekben. Brókercég csak a Ciprusi
Értéktőzsde tagjaként jegyezhető be,
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amennyiben azt Ciprus társasági
törvényével összhangban hozták létre és
jegyezték be (fióktelep nem
megengedett).
HR: Korlátozás nélkül, kivéve az
elszámolási és klíring szolgáltatásokat,
melyek esetében a Központi Letétkezelő
Ügynökség (KLÜ) a kizárólagos
szolgáltató Horvátországban. A KLÜ
szolgáltatásaihoz a nem rezidensek
megkülönböztetés nélkül férnek hozzá.
HU: Koreai intézmények fióktelepei
nem nyújthatnak vagyonkezelési
szolgáltatást magánnyugdíjalapok vagy
kockázati tőke kezelése tekintetében. A
pénzügyi intézmény igazgatóságának
legalább két tagja magyar állampolgár, a
vonatkozó devizaszabályozás értelmében
devizabelföldi, és legalább egy éve
állandó tartózkodási hellyel rendelkezik
Magyarországon.
IE: Befektetési alapként és változó
tőkéjű befektetési társaságként
létrehozott kollektív befektetési formák
esetében (az átruházható értékpapírokkal
foglalkozó kollektív befektetési
vállalkozások kivételével) a
vagyonkezelőnek/letétkezelőnek vagy az
alapkezelő társasának egy Írországban
vagy az EU egy másik tagállamában
hivatalosan bejegyzett személynek kell
lennie (fióktelep nem megengedett).
Befektetési betéti társaság esetében
legalább az egyik beltagnak Írországban
bejegyzettnek kell lennie. Ahhoz, hogy
Írországban tőzsdetaggá váljon, egy
szervezetnek a) felhatalmazással kell
rendelkeznie Írországban, amely
megköveteli, hogy be legyen jegyezve,
vagy személyegyesítő társaság legyen
írországi központi irodával/létesítő
okirat szerinti székhellyel, vagy b) a
befektetési szolgáltatásokról szóló uniós
irányelvvel összhangban rendelkezzen
felhatalmazással egy másik tagállamban.
IT: Ahhoz, hogy engedélyezzék az
értékpapír-elszámolási rendszer
olaszországi szervezeten keresztül
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történő irányítását, a társaságot
Olaszországban be kell jegyezni
(fióktelep nem megengedett). Ahhoz,
hogy engedélyezzék a központi
értékpapír-letétkezelői rendszer
olaszországi szervezeten keresztül
történő irányítását, a társaságot
Olaszországban be kell jegyezni
(fióktelep nem megengedett). Az uniós
jogszabály alapján harmonizált,
átruházható értékpapírokkal foglalkozó
kollektív befektetési vállalkozásokon
(ÁÉKBV-k) kívüli kollektív befektetési
rendszerek esetében a
vagyonkezelőnek/letétkezelőnek
Olaszországban vagy az EU egy másik
tagállamában hivatalosan bejegyzett
személynek kell lennie, és egy
fióktelepen keresztül le kell telepednie
Olaszországban. Az uniós jogszabály
alapján nem harmonizált ÁÉKBV-k
alapkezelő társaságait szintén be kell
jegyezni Olaszországban (fióktelep nem
megengedett). Csak olyan bankok,
biztosítótársaságok, uniós jogszabály
alapján harmonizált ÁÉKBV-ket kezelő
befektetési cégek és társaságok,
amelyeknél a tevékenység végzésének
központja az EU-ban van, valamint az
Olaszországban bejegyzett ÁÉKBV-k
végezhetik nyugdíjalapok
forráskezelését. A házaló kereskedés
során a közvetítőknek az Európai Unió
egyik tagállamában állandó lakóhellyel
rendelkező, meghatalmazott pénzügyi
ügynököket kell alkalmazniuk. A
külföldi közvetítők képviseleti irodái
nem végezhetnek befektetési
szolgáltatásra irányuló tevékenységet.
LT: Vagyonkezeléshez szakosodott
alapkezelő társaságként való bejegyzés
szükséges (fióktelep nem megengedett).
Vagyon letéteményeseként kizárólag
litván létesítő okirat szerinti székhellyel
bejegyzett cégek léphetnek fel.
PT: Nyugdíjalap-kezelést csak olyan
vállalatok végezhetnek, amelyeket
Portugáliában e célból bejegyeztek, vagy
olyan biztosítótársaságok, amelyeket
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Portugáliában alapítottak és
felhatalmazással rendelkeznek az
életbiztosítási üzletágat illetően, továbbá
a másik EU-tagállamban nyugdíjalapkezelésre engedéllyel rendelkező
szervezetek (kötelezettség nélkül
közvetlen fióktelep létrehozására nem
EU–országokból).
RO: Külföldi intézmények fióktelepei
nem nyújthatnak vagyonkezelési
szolgáltatásokat.
SK: A Szlovák Köztársaságban
befektetési szolgáltatásokat olyan
bankok, befektetési társaságok,
befektetési alapok és értékpapírkereskedők nyújthatnak, amelyek a
törvényben előírt részvénytőkével
rendelkező részvénytársaság formájában
működnek (fióktelep nem megengedett).
SI: Kötelezettség nélkül a privatizáció
alatt álló bankokban való
részesedésszerzésre és a
magánnyugdíjalapokra (önkéntes
nyugdíjalapok).
SE: Takarékpénztár alapítója az Unióban
letelepedett természetes személy lehet.
13. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK (1)
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
D. Szociális ellátások
(CPC 933)

EU: A magánszolgáltatók egészségügyi
és szociális hálózatban való részvétele
engedélyhez kötött. Elvégezhetik a
gazdasági szükségesség vizsgálatát. Fő
kritérium: a meglévő létesítmények
száma és az azokra gyakorolt hatás,
közlekedési infrastruktúra, népsűrűség,
földrajzi kiterjedés és új munkahelyek
létrehozása.
AT, SI: Kötelezettség nélkül a
mentőszolgálatra.
BG: Kötelezettség nélkül a fekvőbetegellátásra, a mentőszolgálatra és a
kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra.
CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Kötelezettség
nélkül.
HR: A szakmai kamara engedélyére van
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szüksége minden olyan személynek, aki
közvetlen szolgáltatásokat nyújt
pácienseknek/pácienseket kezel.
HU: Kötelezettség nélkül a szociális
ellátásra.
PL: Kötelezettség nélkül a
mentőszolgálatra, a kórházon kívüli
fekvőbeteg-ellátásra és a szociális
ellátásra.
BE, UK: Kötelezettség nélkül a
mentőszolgálatra, a kórházon kívüli
fekvőbeteg-ellátásra és a szociális
ellátásra, kivéve a szanatóriumokat,
üdülőket és idősotthonokat.
(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
14. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést (1)

BG: Hivatalos bejegyzés szükséges
(fióktelep nem megengedett).
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata
szükséges a bároknál, kávéházaknál és
éttermeknél. Fő kritérium: népsűrűség és
meglévő létesítmények sűrűsége.
HR: A kiemelt történelmi vagy
művészeti jelentőségű területeken,
valamint nemzeti vagy tájparkokon
belüli elhelyezkedéshez Horvátország
kormányának jóváhagyása szükséges,
ami megtagadható.

B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az
utazásvezetést is)
(CPC 7471)

BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
PT: Kereskedelmi társaság létrehozása
szükséges, amelynek társasági székhelye
Portugáliában van (kötelezettség nélkül a
fióktelepekre).

C. Idegenvezetés
(CPC 7472)

Korlátozás nélkül.

(1)A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSAI között található a 17.E. a) pontban (Földi kiszolgálás).
15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK:
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is)
(CPC 9619)

Kötelezettség nélkül.
BG: Kötelezettség nélkül, kivéve az
előadó-művészetet (CPC 96191), a
alkotótevékenységet (CPC 96192) és az
előadó-művészethez kapcsolódó kisegítő
szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Kötelezettség nélkül az egyéb
szórakoztatásra (CPC 96199), kivéve a
filmszínházat.
LV: Kötelezettség nélkül, kivéve a
filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199
része).

B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)

FR: Francia nyelvű publikációkat kiadó
vállalatokban a külföldi részesedés nem
haladhatja meg a társaság tőkéjének
vagy a szavazati jogoknak a 20
százalékát. Sajtóügynökségek: nincs
korlátozás azzal a kivétellel, hogy koreai
sajtóügynökségek kizárólag hírek
gyűjtése céljából hozhatnak létre
fióktelepet vagy irodát
Franciaországban. Az egyértelműség
érdekében, az ilyen fióktelep vagy iroda
nem foglalkozhat hírek forgalmazásával.
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL,
SI, SK: Kötelezettség nélkül.
PT: A Portugáliában újonnan a
„Sociedade Anónima” jogi formában
alapított hírügynökségeknek névértékkel
bíró üzletrészek formájában kell a
társasági tulajdonnal rendelkezniük.

C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális
tevékenység (1)
(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI,
FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül.
AT, LT: Gazdasági magánszereplők
könyvtári, levéltári, múzeumi és más
kulturális tevékenységekben való
részvétele koncesszióhoz vagy
engedélyhez kötött.

D. Sporttevékenység
(CPC 9641)

AT, SI: Kötelezettség nélkül a síoktatói
és hegyi vezetői tevékenységre.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK:
Kötelezettség nélkül.

E. Szabadidőpark és vízparti szolgáltatás

Korlátozás nélkül.
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(CPC 96491)
(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás (1)
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst (2))
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst (3))

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Kötelezettség
nélkül egy bejegyzett társaság
letelepedésére, amelynek célja a
letelepedés helye szerinti állam lobogója
alatt közlekedő flotta üzemeltetése.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a kikötői
szolgáltatásokra és más, közjavakat igénylő tengeri szállítási szolgáltatásokra.
(2)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
(3)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
B. Belvízi szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7221, kivéve a nemzeti kabotázst (1))
b) Teherszállítás
(CPC 7222, kivéve a nemzeti kabotázst (2))

EU: A belvízi hajózáshoz való
hozzáférésről szóló jelenlegi és
elkövetkező megállapodásokon alapuló
intézkedések (beleértve a Rajna–Majna–
Duna-kapcsolatot követő
megállapodásokat is) bizonyos forgalmi
jogokat tartanak fenn az érintett
országokban letelepedett és a
tulajdonjoggal kapcsolatos
állampolgársági követelményeknek
megfelelő üzemeltetők számára. A
kérdés a rajnai hajózásról szóló
Mannheimi Egyezményt végrehajtó
rendeletek hatálya alá tartozik.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül egy bejegyzett
társaság letelepedésére, amelynek célja a
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letelepedés helye szerinti állam lobogója
alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Állampolgársághoz kötött
hajótársaságok természetes személyek
általi létrehozására vonatkozóan.
Amennyiben jogi személyként
telepednek le, állampolgársághoz kötött
az igazgatótanácsra és a felügyelő
bizottságra vonatkozóan. Ausztriában
bejegyzett társaság vagy állandó
letelepedés szükséges. Emellett az
üzletrész többségét uniós
állampolgároknak kell birtokolniuk.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.
HU: Állami részvétel lehet szükséges a
letelepedett vállalatban.
FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő
hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
(1)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
(2)Azon tevékenységek körének sérelme nélkül, amelyek kabotázsnak minősülhetnek a vonatkozó
nemzeti jogszabályok alapján, ez a jegyzék nem tartalmazza a nemzeti kabotázst, amely magába
foglalja személyek vagy áruk szállítását egy EU-tagállam kikötője vagy pontja és ugyanazon EUtagállamegy másik kikötője vagy pontja között, ideértve a kontinentális talapzatán található
pontokat is, az ENSZ tengerjogi egyezményében meghatározottak szerint, illetve az EU egy
tagállamán belül található ugyanazon kikötőből vagy pontból kiinduló és oda érkező szállítást.
C. Vasúti szállítás (1)
a) Személyszállítás
(CPC 7111)
b) Teherszállítás
(CPC 7112)

BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a közjavakat
igénylő vasúti szállítási szolgáltatásokra.
D. Közúti szállítás (1)
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)

EU: Külföldi befektetők nem
nyújthatnak szállítási szolgáltatásokat
egy tagállamon belül (kabotázs), kivéve
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a nem menetrendszerű buszjáratok
bérbeadását személyzettel együtt.
EU: Gazdasági szükségesség vizsgálata
a taxiszolgáltatásokat illetően. Fő
kritérium: a meglévő létesítmények
száma és a rájuk gyakorolt hatás,
népsűrűség, földrajzi elterjedés, a
közlekedési feltételekre gyakorolt hatás,
új munkahelyek létesítése.
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy
engedély csak EU-tagállamok
állampolgárainak és EU-beli jogi
személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az EU-ban
van.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, nem
terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba
vett járművekre.
LV és SE: A letelepedett szervezeteknek
belföldön nyilvántartásba vett
járműveket kell használniuk.
ES: Gazdasági szükségesség vizsgálata a
CPC 7122 tekintetében. Fő kritérium a
helyi kereslet.
IT, PT: Gazdasági szükségesség
vizsgálata a limuzinszolgáltatásokat
illetően. Fő kritérium: a meglévő
létesítmények száma és a rájuk gyakorolt
hatás, népsűrűség, földrajzi elterjedés, a
közlekedési feltételekre gyakorolt hatás,
új munkahelyek létesítése.
ES, IE, IT: Gazdasági szükségesség
vizsgálata a városok közötti
buszjáratokat illetően. Fő kritérium: a
meglévő létesítmények száma és a rájuk
gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi
elterjedés, a közlekedési feltételekre
gyakorolt hatás, új munkahelyek
létesítése.
FR: Kötelezettség nélkül a városok
közötti buszjáratokra.
(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
b) Teherszállítás (1)

AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy
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(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai küldemények
saját felelősségre történő szállítását (2))

engedély csak EU-tagállamok
állampolgárainak és EU-beli jogi
személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az EU-ban
van.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
FI, LV: Engedély szükséges, nem
terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba
vett járművekre.
LV és SE: A letelepedett szervezeteknek
belföldön nyilvántartásba vett
járműveket kell használniuk.
IT, SK: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. Fő kritérium a helyi kereslet.

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok
kivételével (3) (4)
(CPC 7139)

AT: Kizárólagos jogok csak EUtagállamok állampolgárainak és EU-beli
jogi személyeknek adhatók, amelyek
központi ügyintézési helye az EU-ban
van.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó az Európai Unió
néhány tagállamában.
(2)A CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a 7.A.
pontban. Postai, futárpostai szolgáltatás
(3)A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a
19.B. pontban.
(4) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSAI (1)
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai (2)
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül egy bejegyzett
társaság letelepedésére, amelynek célja a
letelepedés helye szerinti állam lobogója
alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
IT: Gazdasági szükségesség
vizsgálata (3) a rakománykezelést
illetően a tengeri szállításnál. Fő
kritérium: a meglévő létesítmények
száma és az azokra gyakorolt hatás,
közlekedési infrastruktúra, népsűrűség,
földrajzi kiterjedés és új munkahelyek
létrehozása.
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BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges). Tengeri szállítmányozás
végzéséhez a koreai vállalatok
jogosultak fióktelepet alapítani, amely a
megbízó iroda ügynökeként járhat el. A
tengeri szállítás olyan kiegészítő
szolgáltatásai, amelyek hajók használatát
igénylik csak bolgár lobogó alatt
működő hajókkal nyújthatók.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában
letelepedett jogi személyek végezhetnek
(fióktelep nem megengedett).
FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő
hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
HR: Kötelezettség nélkül a következők
esetében: c) Vámkezelés, d) Konténerek
állomásoztatása és raktározása, e)
Tengeri szállítmányozás és f) Tengeri
árutovábbítás.
Az a) tengeri rakománykezelés, b) a
tárolás, raktározás, j) az egyéb támogató
és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést
is beleértve), h) a vontatás és tolatás,
valamint i) a tengeri szállítást támogató
szolgáltatás esetében: Korlátozás nélkül,
kivéve, hogy a külföldi jogi
személyeknek vállalkozást kell
alapítaniuk Horvátországban, amelynek
közbeszerzési eljárást követően
koncessziót kell szereznie a kikötői
hatóságtól. A szolgáltatók számát a
kikötő kapacitásának függvényében
korlátozhatják.
(1)Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely
SZOLGÁLTATÁSOK között található a 6.F. l) 1.–6.F. l) 4.pontban.

a

GAZDASÁGI

(2)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a kikötői
szolgáltatásokra és más, közjavak igénybevételét megkövetelő tengeri szállítási szolgáltatásokra,
valamint a vontatásra és tolatásra.
(3) Ezt az intézkedést megkülönböztetésmentes alapon alkalmazzák.
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
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(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az
étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749. része)
B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai (1)
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7223)
e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belföldi vízi utakon történő szállítással kapcsolatos
szolgáltatások
(a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)
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EU: A belvízi hajózáshoz való
hozzáférésről szóló jelenlegi és
elkövetkező megállapodásokon alapuló
intézkedések (beleértve a Rajna–Majna–
Duna-kapcsolatot követő
megállapodásokat is) bizonyos forgalmi
jogokat tartanak fenn az érintett
országokban letelepedett és a
tulajdonjoggal kapcsolatos
állampolgársági követelményeknek
megfelelő üzemeltetők számára. A
kérdés a rajnai hajózásról szóló
Mannheimi Egyezményt végrehajtó
rendeletek hatálya alá tartozik.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül egy bejegyzett
társaság letelepedésére, amelynek célja a
letelepedés helye szerinti állam lobogója
alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
AT: Állampolgársághoz kötött
hajótársaságok természetes személyek
általi létrehozására vonatkozóan.
Amennyiben jogi személyként
telepednek le, állampolgársághoz kötött
az igazgatótanácsra és a felügyelő
bizottságra vonatkozóan. Ausztriában
bejegyzett társaság vagy állandó
letelepedés szükséges. Emellett az
üzletrész többségét uniós
állampolgároknak kell birtokolniuk,
kivéve a tárolás és raktározás, a
szállítmányozás és a szállítást megelőző
vizsgálat esetében.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges). A bolgár vállalatokban
legfeljebb 49 százalék részesedés
szerezhető.
HU: A cégben az állami részesedés
előírás lehet, a tárolás és raktározás
kivételével.
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FI: Csak finn lobogó alatt közlekedő
hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában
letelepedett jogi személyek végezhetnek
(fióktelep nem megengedett).
HR: Kötelezettség nélkül.
(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó a kikötői
szolgáltatásokra és más, közjavak igénybevételét megkövetelő tengeri szállítási szolgáltatásokra,
valamint a vontatásra és tolatásra.
C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai (1)
a) Árukezelési szolgáltatások
(a CPC 741. része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)
c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749. része)

BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges). A bolgár vállalatokban
legfeljebb 49 százalék részesedés
szerezhető.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában
letelepedett jogi személyek végezhetnek
(fióktelep nem megengedett).
HR: Kötelezettség nélkül a vontatásra és
tolatásra.

(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó közjavakat igénylő
szolgáltatásokra.
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai (1)
AT: Kereskedelmi célra használt közúti
járművek személyzettel együtt való
a) Árukezelési szolgáltatások
kölcsönzésére engedély csak EU(a CPC 741. része)
tagállamok állampolgárainak és EU-beli
b) Tárolás, raktározás
jogi személyeknek adhatók, amelyek
(a CPC 742. része)
központi ügyintézési helye az EU-ban
van.
c) Egyéb szállítmányozás
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
(a CPC 748. része)
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek
szükséges). A bolgár vállalatokban
kölcsönzése személyzettel
legfeljebb 49 százalék részesedés
(CPC 7124)
szerezhető.
e) Közúti szállítóeszközöket támogató szolgáltatások
FI: Kereskedelmi célra használt közúti
(CPC 744)
járművek személyzettel együtt való
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
kölcsönzéséhez engedély szükséges,
nem terjesztik ki a külföldön
(a CPC 749. része)
nyilvántartásba vett járművekre.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában
letelepedett jogi személyek végezhetnek
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(fióktelep nem megengedett).
HR: Kötelezettség nélkül a kereskedelmi
célra használt közúti járművek
személyzettel együtt való kölcsönzésére.
(1)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó közjavakat igénylő
szolgáltatásokra.
E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is)

EU: Kötelezettség nélkül, a nemzeti
elbánás kivételével. A tevékenységi
kategóriák a repülőtér méretétől
függenek. Az egyes repülőtereken a
szolgáltatók száma a rendelkezésre álló
tér kötöttségeitől függően korlátozható,
más okokból pedig legfeljebb két
szolgáltatóra korlátozható.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
HR: Kötelezettség nélkül.

b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)

BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).
PL: A fagyasztott vagy hűtött áruk
tárolása és a folyadékok vagy gázok
ömlesztett tárolása tekintetében a
tevékenységi kategóriák a repülőtér
méretétől függenek. Az egyes
repülőtereken a szolgáltatók száma a
rendelkezésre álló tér kötöttségeitől
függően korlátozható, más okokból
pedig legfeljebb két szolgáltatóra
korlátozható.

c) Egyéb szállítmányozás
(a CPC 748. része)

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK:
Kötelezettség nélkül.
BG: Külföldi személyek csak bolgár
vállalatban való legfeljebb 49 százalékos
tőkerészesedés útján nyújthatnak
szolgáltatást, valamint fióktelep útján.
SI: Vámkezelést csak a Szlovéniában
letelepedett jogi személyek végezhetnek
(fióktelep nem megengedett).

d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)

EU: Az uniós légi fuvarozók által
használt légi járműveket a légi fuvarozót
engedélyező EU-tagállamban vagy, ha
ezt az engedélyező EU-tagállam
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megengedi, egy másik EU-tagállamban
kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a
légi jármű tulajdonosai csak az egyedi
állampolgársági követelménynek
megfelelő természetes személyek
lehetnek, vagy olyan jogi személyek,
amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az
ellenőrzésre vonatkozó egyedi
kritériumokat.
A légi jármű tulajdonosai csak az egyedi
állampolgársági követelménynek
megfelelő természetes személyek
lehetnek, vagy olyan jogi személyek,
amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az
ellenőrzésre vonatkozó egyedi
kritériumokat.
e) Értékesítés és marketing
f) Számítógépes helyfoglalási rendszer

EU: Amennyiben az Európai Unió légi
fuvarozói nem részesülnek olyan
egyenértékű elbánásban (1), mint amilyet
a számítógépes helyfoglalási rendszerek
koreai szolgáltatói nyújtanak az Európai
Unióban, vagy ha a számítógépes
helyfoglalási rendszerek uniós
szolgáltatói nem részesülnek olyan
egyenértékű elbánásban, mint amilyet a
koreai légi fuvarozók nyújtanak az
Európai Unióban, akkor intézkedések
hozhatók az egyenértékű elbánás
biztosítása érdekében, adott esetben a
koreai légi fuvarozók részére a
számítógépes helyfoglalási rendszerek
uniós szolgáltatói által, vagy a
számítógépes helyfoglalási rendszerek
koreai szolgáltatói részére az uniós légi
fuvarozók által.
BG: Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).

F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes
szállításának kiegészítő szolgáltatásai (2)
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a
tüzelőanyagok kivételével (3)
(a CPC 742. része)

Korlátozás nélkül.

18. EGYÉB SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Kombinált szállítási szolgáltatások

Minden tagállam, kivéve AT, BG, CY,
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CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO,
SE, SI, SK: Korlátozás nélkül, az adott
szállítási módra vonatkozó, e
kötelezettségek jegyzékében
meghatározott korlátok sérelme nélkül.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV,
MT, PL, RO, SE, SI, SK: Kötelezettség
nélkül.
(1)Az „egyenértékű elbánás” magában foglalja az Európai Unió légi fuvarozóinak és számítógépes
helyfoglalási rendszer szolgáltatóinak megkülönböztetés-mentes elbánását.
(2 ) A
tüzelőanyagok
csővezetékes
szállításának
kisegítő
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 19.C. pontban.

szolgáltatásai

az

(3) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
19. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás (1)
(CPC 883) (2)

Korlátozás nélkül.

B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása (3)
(CPC 7131)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Kötelezettség nélkül.

C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és
raktározása (4)
(a CPC 742. része)

PL: Az olyan országokból származó
befektetőknek, amelyek energiaszállítók,
megtilthatják, hogy megszerezzék az
ellenőrzést a tevékenység felett.
Kötelezettség nélkül a közvetlen
fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).

(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2)A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével
kapcsolatban, fúrás, fúrókorona rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal
kapcsolatos mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és
mélyfúráshoz kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület geológiai és fúrási ellenőrzése,
magfúrás, fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe
helyezése, kiegészítő eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás),
gerjesztés (rétegrepesztés, savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk
helyreállítása, a mélyfúrólyuk betömése és elhagyása. Nem terjed ki a természeti erőforrásokhoz
való közvetlen hozzáférésre vagy azok kiaknázására. Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő
erőforrások bányászata helyszíni előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 8. pont alatt
található. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(3) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(4) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
D. Energiahordozó-nagykereskedelem

EU: Kötelezettség nélkül a villamos
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(CPC 62271)
és villamos energia, gőz és meleg víz
nagykereskedelme (1)

energia, gőz és meleg víz
nagykereskedelmére.

E. Üzemanyag-kiskereskedelem
(CPC 613)
F. Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fakiskereskedelem
(CPC 63297)
és villamosenergia-, (nem palackozott) gáz, gőz- és
melegvíz-kiskereskedelem (2)

EU: Kötelezettség nélkül az üzemanyag, villamosenergia-, (nem palackozott)
gáz, gőz- és melegvízkiskereskedelemre.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A
tüzelőanyag, palackozott gáz, szén és fa
kiskereskedelme tekintetében az
áruházak engedélyezése (FR-ban csak a
nagy áruházaké) a gazdasági
szükségesség vizsgálatának függvénye.
Fő kritérium: a meglévő üzletek száma
és a rájuk gyakorolt hatás, népsűrűség,
földrajzi elterjedés, a kereskedelmi
feltételekre gyakorolt hatás, új
munkahelyek létesítése.

G. Energiaelosztási szolgáltatás (3)
(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE,
FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK:
Kötelezettség nélkül, kivéve a
konzultációs szolgáltatásokat, és
korlátozás nélkül a konzultációs
szolgáltatásokra.
SI: Kötelezettség nélkül, kivéve a
gázelosztási szolgáltatásokat, és
korlátozás nélkül a gázelosztási
szolgáltatásokra.

(1) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(2) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás alkalmazandó.
(3)A konzultációs szolgáltatások kivételével a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális
korlátozás alkalmazandó.
20. MÁSUTT NEM EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)

Korlátozás nélkül.

b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a
nemzeti elbánás alapján. A gazdasági
szükségesség vizsgálata elvégzésével
meghatározható a vállalkozások
számának felső határa. Fő kritérium:
népsűrűség és meglévő vállalkozások
sűrűsége.

c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a
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(CPC 97022)

nemzeti elbánás alapján. A gazdasági
szükségesség vizsgálata elvégzésével
meghatározható a vállalkozások
számának felső határa. Fő kritérium:
népsűrűség és meglévő vállalkozások
sűrűsége.

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a
nemzeti elbánás alapján. A gazdasági
(CPC 97029)
szükségesség vizsgálata elvégzésével
meghatározható a vállalkozások
számának felső határa. Fő kritérium:
népsűrűség és meglévő vállalkozások
sűrűsége.
e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs,
amennyiben azt lazító, a fizikai közérzetet javító
szolgáltatásként és nem gyógyászati vagy rehabilitációs
célból nyújtják (1) (2)
(CPC ver. 1.0 97230)

Korlátozás nélkül.

f) Távközlési továbbító szolgáltatások
(CPC 7543)

Korlátozás nélkül.

(1)A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés a 6.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi
szolgáltatások), a 6.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az
egészségügyi ellátások (13.A. és 13.C.) alatt található.
(2)A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás a közüzemi szolgáltatások terén
(például bizonyos vízforrásoknál) nyújtott fürdőszolgáltatásokra és nem terápiás masszázsra
alkalmazandó.

IV. MELLÉKLET
EU-FÉL
FENNTARTÁSOK LISTÁJA A 7.18. ÉS 7.19.
CIKKEL ÖSSZHANGBAN (KULCSFONTOSSÁGÚ SZEMÉLYZET ÉS FELSŐFOKÚ
KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ GYAKORNOKOK, VALAMINT ÜZLETI
SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTŐI)
1.A fenntartások alábbi listája a 7.7. és a 7.13. cikk alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket
ismerteti, amelyekre a 7.18. és 7.19. cikkel összhangban a kulcsfontosságú személyzetre és
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra vonatkozó korlátozások alkalmazandók,
valamint meghatározza ezeket a korlátozásokat. A lista a következő elemekből áll:
a)az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a fenntartások alkalmazandók;
és
b) a második oszlop az alkalmazandó korlátozásokat ismerteti.
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Az EU-Fél semmiféle kötelezettséget sem vállal a kulcsfontosságú személyzetre a nem liberalizált
(kötelezettség nélkül maradó) gazdasági tevékenységek esetén a 7.13. cikk szerint.
2.Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor:
a)Az egyes ágazatok vagy alágazatok kijelölésekor az ISIC rev 3.1 az ENSZ Statisztikai Hivatala
által készített, Gazdasági Tevékenységek Nemzetközi Standard Osztályozása: Statistical Papers,
M sorozat, 4. szám, ISIC REV 3.1, 2002;
b) a CPC a 7.25. cikk 27. lábjegyzetében hivatkozott központi termékosztályozás; és
c)CPC ver. 1.0. az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi
termékosztályozás (Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998.
3.A kulcsfontosságú személyzettel és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokkal
kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók azokban az esetekben, amikor tervezett
ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon érinti a munkavállalók
és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.
4.Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki
szabványokkal és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amennyiben azok
nem jelentenek korlátozást a megállapodás 7.18. és 7.19. cikke értelmében. Azok az intézkedések
(pl. engedélyszerzési kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott
szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező
jogi letelepedés azon a területen, ahol a gazdasági tevékenységet ellátják), még ha nincsenek is
felsorolva, a koreai kulcsfontosságú személyzetre és a felsőfokú képesítéssel rendelkező
gyakornokokra mindenképpen alkalmazandók.
5.Az EU-Fél jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési,
tartózkodási, munkavállalási és társadalombiztosítási intézkedésekre vonatkozik, továbbra is
alkalmazandó, ideértve az alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a
minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapodásokra vonatkozó szabályozásokat.
6.A 7.1. cikk (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Fél által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
7.Az alábbi lista nem sérti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségek listájában előírt állami
monopóliumok és kizárólagos jogok meglétét.
8.Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok
közé tartozik a megfelelő piac helyzetének értékelése az Európai Uniónak abban a tagállamában
vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók
számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.
9.Az alábbi listából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, és így természetes
magánszemélyekre vagy jogi személyekre közvetlenül nem ruháznak jogokat.
10.

Az alábbi listán a következő rövidítések találhatók:
AT

Ausztria

BE

Belgium

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság
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DE

Németország

DK

Dánia

EU

Európai Unió, valamennyi tagállamát ideértve

ES

Spanyolország

EE

Észtország

FI

Finnország

FR

Franciaország

EL

Görögország

HR

Horvátország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

MT

Málta

NL

Hollandia

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SK

Szlovákia

SI

Szlovénia

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság
Ágazat vagy alágazat

A fenntartások leírása

VALAMENNYI ÁGAZAT

Gazdasági szükségesség vizsgálata.
BG, HU: A diplomás gyakornokok esetében
vizsgálni kell a gazdasági szükségességet (1).

VALAMENNYI ÁGAZAT

A vállalaton belüli áthelyezések hatóköre
BG: A vállalaton belül áthelyezettek száma nem
haladhatja meg az adott bolgár jogi személy által
alkalmazott uniós állampolgárok átlagos éves
számának 10 százalékát. Ahol kevesebb mint 100
személyt foglalkoztatnak, a vállalaton belül
áthelyezettek száma – engedélytől függően –
meghaladhatja a 10 százalékot.
HU: Kötelezettség nélkül olyan természetes
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személyekre, akik a koreai fél jogi személyének
társult tagjai voltak.
VALAMENNYI ÁGAZAT

Felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok
AT, DE, ES, FR, és HU esetében a képzést a
megszerzett egyetemi fokozathoz kell kapcsolni.

VALAMENNYI ÁGAZAT

Ügyvezető igazgatók és könyvvizsgálók
AT: Jogi személyek fióktelepei ügyvezető
igazgatóinak Ausztriában kell letelepedniük; egy
jogi személyben vagy fióktelepen az osztrák
kereskedelmi törvény betartásáért felelős
természetes személyek állandó lakóhelyének
Ausztriában kell lennie.
FI: Magánvállalkozóként kereskedelmet folytató
külföldieknek kereskedelmi engedéllyel kell
rendelkezniük, és állandó lakóhelyüknek az EUban kell lennie. A távközlési szolgáltatások
kivételével valamennyi ágazat tekintetében
követelmény az állampolgárság és a tartózkodási
hely a korlátolt felelősségű társaságok ügyvezető
igazgatójára vonatkozóan. A távközlési
szolgáltatásokat illetően követelmény a
tartózkodási hely az ügyvezető igazgatóra
vonatkozóan.
FR: Amennyiben egy kereskedelmi, ipari és
kisüzemi tevékenységek terén működő szervezet
ügyvezető igazgatója nem rendelkezik
tartózkodási engedéllyel, különleges engedély
szükséges.
RO: A kereskedelmi vállalatok könyvvizsgálóinak
többsége és azok helyettesei román
állampolgárok.
SE: A jogi személyek vagy fióktelepek ügyvezetői
igazgatóinak Svédországban lakóhellyel kell
rendelkezniük.

VALAMENNYI ÁGAZAT

Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló
uniós irányelvek csak az uniós állampolgárokra
alkalmazandók. A szabályozott szakmai
szolgáltatások egyik tagállamban való
gyakorlásának joga nem biztosít jogot e szakma
másik tagállamban való gyakorlására (2).

4. GYÁRTÁS (3)
H. Írott média közzététele, nyomdai kiadása és
reprodukciója
(ISIC rev 3.1: 22), kivéve a megbízás alapján

IT: Állampolgársághoz kötött a kiadókra
vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra
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végzett kiadói és nyomdai tevékenységet (4)

vonatkozóan.
PL: Állampolgársághoz kötött az újságok és
napilapok főszerkesztőire vonatkozóan.
SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra,
valamint a kiadók és nyomdák tulajdonosaira
vonatkozóan.

6. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szakmai szolgáltatások
a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861) (5)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: A teljes körű
ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és
tagállami) jog praktizálásához szükséges,
állampolgársághoz kötött. ES tekintetében az
illetékes hatóságok mentességet adhatnak.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság,
amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz
szükséges, állampolgársághoz és tartózkodási
helyhez kötött. BE-ban kvótát alkalmaznak a
„Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben
történő képviseletre.
HR: A jogi képviselethez szükséges teljes jogú
ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz kötött
(horvát állampolgárság, és – az uniós csatlakozást
követően – egy uniós tagállam állampolgársága).

kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi
szakértő, például közjegyző, „huissiers de
justice” vagy más „officiers publics et
ministériels” által nyújtott jogi tanácsadási, jogi
dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokat.

BG: Koreai ügyvédek koreai állampolgár részére
jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági
alapon és bolgár ügyvéddel együttműködve
nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz
állandó tartózkodási helyre van szükség.
FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és
állampolgársághoz kötve gyakorolhatják az
„avocat auprès de la Cour de Cassation” és az
„avocat auprès du Conseil d'État” hivatást.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság
állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
Külföldi ügyvédek jogi tevékenységet csak jogi
tanácsadás formájában végezhetnek, egy magyar
ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött
együttműködési megállapodás keretében.
LV: Állampolgársághoz kötött a hites
jogtanácsosokra vonatkozóan, akik számára fenn
van tartva a büntetőügyekben való jogi képviselet.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel
rendelkező ügyvédek nyújthatnak. A dán engedély
megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.
LU: Állampolgársághoz kötött a luxemburgi és

103

27351

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokra
vonatkozóan.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a svéd
„advokat” megnevezés használatához szükséges,
tartózkodási helyhez kötött.
b) 1. Számviteli és könyvviteli szolgáltatások
(CPC 86212, a „könyvvizsgálat (audit)”
kivételével, CPC 86213, CPC 86219 és CPC
86220)

FR: A számviteli és könyvviteli szolgáltatások
nyújtása a gazdasági, pénzügyi és ipari miniszter
határozatától függ, amelyet az a
külügyminiszterrel egyetértésben hoz meg. A
tartózkodásra vonatkozó kötelező időszak nem
haladhatja meg az 5 évet.

b) 2. Könyvvizsgálat (audit)
(CPC 86211 és 86212, a számviteli
szolgáltatások kivételével)

AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes
hatóságok előtti képviseletre és az egyes osztrák
törvényekben (pl. részvénytársasági törvény,
tőzsdetörvény, banktörvény stb.) meghatározott
könyvvizsgálatok végzésére vonatkozóan.
DK: Tartózkodási helyhez kötött.
ES: Állampolgársághoz kötött a bejegyzett
könyvvizsgálókra és végrehajtókra, az igazgatókra
és a társaságok tagjaira vonatkozóan, kivéve
azokat, akikre a társasági jogról szóló nyolcadik
EGK-irányelv az irányadó.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt
felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább
egyikére vonatkozóan.
HR: Kizárólag a horvát könyvvizsgálói kamara
által hivatalosan elismert engedéllyel rendelkező
hiteles könyvvizsgálók nyújthatnak
könyvvizsgálói szolgáltatásokat.
EL: Állampolgársághoz kötött a bejegyzett
könyvvizsgálókra vonatkozóan.
IT: Állampolgársághoz kötött az
adminisztrátorokra, az igazgatókra és a társaság
tagjaira vonatkozóan, kivéve azokat, akikre a
társasági jogról szóló nyolcadik EGK-irányelv az
irányadó. Tartózkodási helyhez kötött az egyéni
könyvvizsgálókra vonatkozóan.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett
könyvvizsgálók végezhetnek törvényes
könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi
személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű
társaságban. A jóváhagyáshoz tartózkodási hely
szükséges.

c) Adótanácsadás
(CPC 863) (6)

AT: Állampolgársághoz kötött az illetékes hatóság
előtti képviseletre vonatkozóan.
BG, SI: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre
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vonatkozóan.
HU: Tartózkodási helyhez kötött.
d) Építészeti szolgáltatás
valamint
e) Település-, tájrendezési tervezés
(CPC 8671 és CPC 8674)

EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető
vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének
Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves
tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén.
Állampolgársághoz kötött a településtervezési és
tájrendezési szolgáltatásra vonatkozóan.
EL, HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.

f) Műszaki mérnöki szolgáltatás
valamint
g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)

EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető
vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének
Észtországban kell lennie.
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves
tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén.
HR, SK: Tartózkodási helyhez kötött. EL, HU:
Tartózkodási helyhez kötött (a CPC 8673
tekintetében a tartózkodási követelmény csak a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozik).

h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás CZ, IT, SK: Tartózkodási helyhez kötött.
(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)
CZ, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye
szükséges a külföldi természetes személyek
számára.
BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező
gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye
szükséges a külföldi természetes személyek
számára.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
DE: Állampolgársághoz kötött, amely alól
kivételes esetekben, közegészségügyi érdekből
mentesség adható.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott
engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez
letelepedés szükséges.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves
szinten meghatározott kvóták keretében felvehető
a tevékenység.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége
minden olyan személynek, aki közvetlen
szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket
kezel.
LV: A helyi egészségügyi hatóság engedélye
szükséges ahhoz, hogy külföldiek orvosi szakmát
gyakoroljanak; az engedély az adott régióban az
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orvosok és fogorvosok iránti gazdasági igényt
veszi alapul.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi
gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi
orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek
a szakmai kamarákban.
PT: Tartózkodási helyhez kötött a
pszichológusokra vonatkozóan.
i) Állat-egészségügyi ellátás
(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Állampolgársághoz
kötött.
CZ és SK: Állampolgársághoz és tartózkodási
helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldiek
folyamodhatnak a tevékenységi engedélyért.

j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 része)

AT: Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy
szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó
szakmát e szakmai praxis alapítását megelőzően
legalább három évig gyakorolnia kellett.
BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező
gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye
szükséges a külföldi természetes személyek
számára.
CY, EE, RO: Az illetékes hatóságok engedélye
szükséges a külföldi természetes személyek
számára.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves
szinten meghatározott kvóták keretében felvehető
a tevékenység.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége
minden olyan személynek, aki közvetlen
szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket
kezel.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV: A gazdasági szükségességet a szülészek teljes
száma határozza meg az adott régióban, akiket a
helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldiek
folyamodhatnak a tevékenységi engedélyért.

j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális
ellátás
(a CPC 93191 része)

AT: A külföldi szolgáltatók csak a következő
tevékenységekben vehetnek részt: ápolói,
fizioterápiás, munkahelyi egészségvédelmi
terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és
táplálkozási szakértői tevékenységek. Ahhoz,
hogy Ausztriában az érintett személy szakmai
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praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e
szakmai praxis alapítását megelőzően legalább
három évig gyakorolnia kellett.
BE, FR, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező
gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye
szükséges a külföldi természetes személyek
számára.
CY, CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok
engedélye szükséges a külföldi természetes
személyek számára.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége
minden olyan személynek, aki közvetlen
szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket
kezel.
HU: Állampolgársághoz kötött.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott
engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez
letelepedés szükséges.
CY, CZ, EL, IT: A gazdasági szükségesség
vizsgálatának függvényében: a döntés az
álláshelyek regionális üresedésétől és a
munkaerőhiánytól függ.
LV: A gazdasági szükségességet az ápolók teljes
száma határozza meg az adott régióban, akiket a
helyi egészségügyi hatóság engedélyez.
k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszer- és
ortopédiai termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások (7)

FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban
meghatározott kvóták keretében adott esetben
külföldiek is felvehetik a tevékenységet, feltéve,
hogy a szolgáltató francia gyógyszerész
diplomával rendelkezik.
DE, EL, SK: Állampolgársághoz kötött.
HU: Állampolgársághoz kötött, kivéve a
gyógyszer-kiskereskedelmet és a gyógyszerészeti
és ortopédiai termékek kiskereskedelmét (CPC
63211).
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.

D. Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások (8)
a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra
vonatkozóan
(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.

b) Ügynöki megbízás keretében
(CPC 822)

DK: Tartózkodási helyhez kötött, kivéve, ha a Dán
Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség
felmentést ad.
FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.
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LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.
E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül
e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

f) Telekommunikációs berendezések
kölcsönzése
(CPC 7541)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
e) Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)

IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött a
biológusokra és a vegyészekre vonatkozóan.

f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és
IT: Tartózkodási helyhez kötött az agronómus és a
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tanácsadási és „periti agrari” szakmára vonatkozóan.
konzultációs szolgáltatások
(a CPC 881. része)
j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC
87305)

BE: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez
kötött a vezetőségre vonatkozóan.
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK:
Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
DK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez
kötött a vezetőkre és a repülőtéri őrző-védő
szolgáltatásra vonatkozóan.
ES, PT: Állampolgársághoz kötött a szakmai
személyzetre vonatkozóan.
FR: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
igazgatókra és az igazgatókra vonatkozóan.
IT: Állampolgárság és tartózkodási hely szükséges
ahhoz, hogy megkapják a biztonsági őrző-védő
szolgálathoz és az értékrakomány szállításához
szükséges engedélyt.

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki
szaktanácsadás
(CPC 8675)

BG: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre
vonatkozóan.
DE: Állampolgársághoz kötött az államilag
kinevezett földmérőkre vonatkozóan.
FR: Állampolgársághoz kötött a tulajdonjoggal és
földtörvénnyel kapcsolatos „felmérő”
tevékenységekre vonatkozóan.
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.

l) 1. Hajók karbantartása ésjavítása
(a CPC 8868 része)

MT: Állampolgársághoz kötött.

l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása

LV: Állampolgársághoz kötött.
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(a CPC 8868 része)
l) 3. Motor, motorkerékpár, motoros szán és
közúti járművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 egy része és
CPC 8868 egy része)

EU: Gépjárművek, motorkerékpár és motoros
szánok karbantartása és javítása tekintetében
állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem
közlekedési és nem irodai) felszerelések és
fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (9)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865 és CPC 8866)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan, kivéve:
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, UK a CPC 633, 8861, 8866
tekintetében;
BG fogyasztási cikkek javítása tekintetében
(ékszerek kivételével): CPC 63301, 63302, 63303,
63304, 63309 egy része;
AT a CPC 633, 8861-8866 tekintetében;
EE, FI, LV, LT a CPC 633, 8861-8866
tekintetében;
CZ, SK a CPC 633, 8861-8865 tekintetében;
valamint
SI a CPC 633, 8861, 8866 tekintetében.

m) Épülettakarítási szolgáltatások
(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Állampolgársághoz
kötött a szakértőkre vonatkozóan.

n) Fényképészeti szolgáltatások
(CPC 875)

HR, LV: Állampolgársághoz kötött a speciális
fényképezésre vonatkozóan.
PL: Állampolgársághoz kötött a légi
fényképezésre vonatkozóan.

p) Kiadói, nyomdai tevékenység
(CPC 88442)

SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra,
valamint a kiadók és nyomdák tulajdonosaira
vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a kiadókra
vonatkozóan.

q) Konferenciaszervezés
(a CPC 87909 része)

SI: Állampolgársághoz kötött.

r) 1. Fordítás és tolmácsolás
(CPC 87905)

FI: Tartózkodási helyhez kötött a hiteles
fordítókra vonatkozóan.
DK: Tartózkodási helyhez kötött az államilag
engedélyezett fordítókra és tolmácsokra
vonatkozóan, kivéve, ha a Dán Kereskedelmi és
Vállalkozási Ügynökség ez alól mentességet ad.

r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás
(CPC 87902)

BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.
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r) 4. Hitelminősítés
(CPC 87901)

BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.

r) 5. Másolás
(CPC 87904) (10)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI
BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS (CPC 511, CPC tapasztalattal kell rendelkezniük az építőipar terén.
512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516,
CPC 517 és CPC 518)
FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek és hadianyagok
forgalmazását)
C. Kiskereskedelem (11)
c) Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)

FR: Állampolgársághoz kötött a
dohányértékesítőkre („buraliste”) vonatkozóan.

10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású
szolgáltatások)
A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)

FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai
állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az
illetékes hatóságoktól oktatási intézmény
létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag
elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra
vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárokra
vonatkozóan.

B. Középfokú oktatás
(CPC 922)

FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai
állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az
illetékes hatóságoktól oktatási intézmény
létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag
elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra
vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a tanárokra
vonatkozóan.
LV: Állampolgársághoz kötött a másodfokú
műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos
helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási
szolgáltatásokra vonatkozóan (CPC 9224).

C. Felsőfokú oktatás
(CPC 923)

FR: Állampolgársághoz kötött. A koreai
állampolgárok azonban engedélyt kaphatnak az
illetékes hatóságoktól oktatási intézmény
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létesítésére és igazgatására és oktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött a
felsőoktatásra vonatkozóan, kivéve a felsőfokú
műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC
92310).
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag
elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatókra
vonatkozóan.
DK: Állampolgársághoz kötött a felsőoktatási
tanárokra vonatkozóan.
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Valamennyi biztosítási és biztosítással
összefüggő szolgáltatás

AT: A fióktelep ügyvezetésében két olyan
természetes személynek kell részt vennie, akiknek
a lakóhelye Ausztriában van.
EE: A közvetlen biztosítást illetően a koreai
tőkerészesedéssel rendelkező biztosítási
részvénytársaság igazgatóságában csak a koreai
tőkerészesedés arányában lehetnek koreai
állampolgárok, és számuk nem lehet több, mint az
igazgatóság tagjainak a fele. Egy leányvállalat
vagy független társaság vezetőjének állandó
észtországi tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
ES: Tartózkodási helyhez (vagy kétéves
tapasztalathoz) kötött a biztosításmatematikusi
szakmára vonatkozóan.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a
biztosításmatematikusi szakmára vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött.
FI: A biztosítótársaság ügyvezető igazgatójának és
legalább egy könyvvizsgálójának tartózkodási
helye az EU-ban van, kivéve, ha az illetékes
hatóságok ez alól mentességet adtak. Egy koreai
biztosítótársaság vezérképviselőjének tartózkodási
helye Finnországban van, kivéve, ha a társaság
tevékenységének központi helye az EU-ban van.

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a
biztosítás kivételével)

BG: Az ügyvezető igazgató és a vezető
megbízottak állandó tartózkodási helye
Bulgáriában van.
FI: A hitelintézet ügyvezető igazgatójának és
legalább egy könyvvizsgálójának az EU-ban
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie, kivéve, ha a
Pénzügyi Felügyeleti Hatóság ez alól mentességet
adott. A származékos ügyletekkel foglalkozó
alkusznak (magánszemély) az EU-ban
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
IT: Az EU egyik tagállamának területén található
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tartózkodási helyhez kötött a „promotori di servizi
finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakmára
vonatkozóan.
LT: Legalább egy vezetőnek uniós állampolgárnak
kell lennie.
PL: Állampolgársághoz kötött a bank legalább egy
ügyvezetőjére vonatkozóan.
HR: Tartózkodási helyhez kötött. Az
igazgatótanácsnak Horvátország területéről kell
irányítania a hitelintézet üzleti tevékenységét. Az
igazgatótanács legalább egy tagjának folyékonyan
kell beszélnie horvátul.
13. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
(csak magánfinanszírozású szolgáltatások)
A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
E. Szociális ellátások
(CPC 933)

FR: A vezető beosztások betöltéséhez
engedélyezés szükséges. Az engedélyezés
figyelembe veszi a rendelkezésre álló helyi
vezetőket.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata az
orvosok, fogorvosok, szülészek, ápolók,
fizioterapeuták és a paramedicinális személyzet
tekintetében.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi
gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi
orvosok korlátozott szavazati joggal rendelkeznek
a szakmai kamarákban.
HR: A szakmai kamara engedélyére van szüksége
minden olyan személynek, aki közvetlen
szolgáltatásokat nyújt pácienseknek/pácienseket
kezel.

14. TURIZMUS ÉS UTAZÁSSAL
KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított
étkeztetést (12)

BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja
meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár
állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az
állami (központi állami vagy önkormányzati)
részesedés a bolgár vállalat részvénytőkéjében
meghaladja az 50 százalékot.
HR: Állampolgársághoz kötött a háztartásokban és
vidéki otthonokban nyújtott vendéglátási és
étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozóan.

B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja
az utazásvezetést is)
meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár
állampolgárok, azokban az esetekben, amikor az
(CPC 7471)
állami (központi állami vagy önkormányzati)
részesedés a bolgár vállalat részvénytőkéjében
meghaladja az 50 százalékot.
HR: Az Idegenforgalmi Minisztérium engedélye
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szükséges a hivatalvezetői tisztség betöltéséhez.
C. Idegenvezetés
(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HU, IT, LT, MT, PL, PT,
SK: Állampolgársághoz kötött.

15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
(az audiovizuális szolgáltatások kivételével)
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz
és diszkó is)
(CPC 9619)

FR: A vezető beosztások betöltéséhez
engedélyezés szükséges. A vezető beosztások
betöltéséhez szükséges engedély
állampolgársághoz kötött, amennyiben több mint
kétéves engedélyt írnak elő.

16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)
b) Nemzetközi áruszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst)

EU: Állampolgársághoz kötött a hajók
személyzetére vonatkozóan.
AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
igazgatók többségére vonatkozóan.

D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)

AT: Állampolgársághoz kötött azokra a
személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan,
akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás
képviseletére.
DK, HR: Állampolgársághoz és tartózkodási
helyhez kötött a vezetőkre vonatkozóan.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.

b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai és gyorspostai
küldemények saját felelősségre történő
szállítását (13))

AT: Állampolgársághoz kötött azokra a
személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan,
akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás
képviseletére.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
HR: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez
kötött a vezetőkre vonatkozóan.

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
kivételével (14)
igazgatókra vonatkozóan.
(CPC 7139)
17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI (15)
A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742. része)

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
igazgatók többségére vonatkozóan.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.
DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési
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c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
e) Tengeri szállítmányozás

szolgáltatásokra vonatkozóan.
EL: Állampolgársághoz kötött a vámkezelési
szolgáltatásokra vonatkozóan.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a
„raccomandatorio marittimo” tekintetében.

f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás
(a CPC 745. része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az
étkeztetést is beleértve)
(a CPC 749. része)
D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek
kölcsönzése személyzettel
(CPC 7124)

AT: Állampolgársághoz kötött azokra a
személyekre és résztulajdonosokra vonatkozóan,
akik jogosultak egy jogi személy vagy társulás
képviseletére.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.

F. A tüzelőanyagok kivételével áruk
csővezetékes szállításának kiegészítő
szolgáltatásai (16)
a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és
raktározása, a tüzelőanyagok kivételével
(a CPC 742. része)

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető
igazgatókra vonatkozóan.

19. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
A. Bányászati szolgáltatás
(CPC 883) (17)

SK: Tartózkodási helyhez kötött.

20. MÁSUTT NEM EMLÍTETT
SZOLGÁLTATÁSOK
a) Mosás, tisztítás és ruhafestés
(CPC 9701)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

b) Fodrászati szolgáltatások
(CPC 97021)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr
(CPC 97022)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
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szolgáltatás
(CPC 97029)

felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás
masszázs, amennyiben azt lazító, a fizikai
közérzetet javító szolgáltatásként és nem
gyógyászati vagy rehabilitációs célból
nyújtják (18)
(CPC ver. 1.0 97230)

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértőkre és a
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra
vonatkozóan.

(1) A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATSkötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(2) Ahhoz, hogy harmadik országok állampolgárai az egész EU-ban elismertessék képesítésüket,
kölcsönös elismerésre irányuló megállapodásról kell tárgyalni a megállapodás 7.21. cikkében
meghatározott keretek között.
(3) Nem terjed ki a feldolgozóipari tanácsadási szolgáltatásokra, amelyek a GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.h) pontban találhatók.
(4) A megbízás alapján végzett kiadói és nyomdai tevékenység a GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.p) pontban található.
(5) Kiterjed a jogi tanácsadási, jogi képviseleti, jogi döntőbíráskodási és békéltető/közvetítő
szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra. A jogi
szolgáltatásnyújtás csak a nemzetközi közjog, az uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében
engedélyezett, ahol a befektető vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és
más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési
követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal
kapcsolatban jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket illetően ez történhet többek között úgy, hogy
az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha
elismertették a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenértékűként), biztosítási
követelményekkel, egyszerű nyilvántartásba vétellel a befogadó ország ügyvédi kamarájánál,
amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni és jogilag vagy szakmailag le kell telepedni a
befogadó országban. Az uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen
eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az EU-ban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd
végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az Európai Unió egyik tagállamának jogával kapcsolatos
jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az adott
tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el. Az
EU-Félnél a bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért szükséges lehet a teljes
jogú kamarai tagság az Európai Unió megfelelő tagállamában, mivel ez uniós és nemzeti eljárásjog
gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány tagállamban a teljes jogú kamarai tagsággal nem
rendelkező külföldi ügyvédek polgári eljárásban képviselhetnek olyan felet, aki annak az államnak
az állampolgára vagy ahhoz az államhoz tartozik, ahol az ügyvéd jogosult a praxisra.
(6) Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra,
amelyek a Jogi szolgáltatás 6.A.a) pontjában találhatók.
(7) A lakosság gyógyszerellátására más szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió
tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános
szabályként ez a tevékenység a gyógyszerészek számára van fenntartva. Néhány tagállamban csak
az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
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(8) Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az
ingatlant vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
(9) A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) a 6.F. l) 1.–6.F. l) 4.
pontban található. Az irodai gépek és felszerelések karbantartása és javítása a (CPC 845) az 6.B.
pontban található (Számítógépes szolgáltatás). Számítástechnikai tevékenység.
(10) Nem terjed ki a nyomdai szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak, és a 6.F. p)
pont alatt találhatók.
(11) Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
között találhatók a 6.B. és 6.F. 1) pontban.
Nem terjed ki az energiatermékek kiskereskedelmére, amely az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK
között található a 19.E. és 19.F. pontban.
(12) A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSAI között található a 17.E. a) pontban (Földi kiszolgálás).
(13) A CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a
7.A. pontban. Postai, futárpostai szolgáltatás
(14) A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a
19.B. pontban.
(15) Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely a GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK között található a 6.F. l) 1.–6.F. l) 4.pontban.
tüzelőanyagok
csővezetékes
szállításának
kisegítő
szolgáltatásai
az
(16) A
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 19.C. pontban.
(17) A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével
kapcsolatban, fúrás, fúrókorona rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal kapcsolatos
mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és mélyfúráshoz
kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület geológiai és fúrási ellenőrzése, magfúrás,
fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe helyezése, kiegészítő
eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás), gerjesztés (rétegrepesztés,
savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk helyreállítása, a mélyfúrólyuk
betömése és elhagyása. Nem terjed ki a természeti erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférésre vagy
azok kiaknázására. Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő erőforrások bányászata helyszíni
előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 8. pont alatt található. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ
MŰSZAKI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
(18) A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés a 6.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi
szolgáltatások), a 6.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az
egészségügyi ellátások (13.A. és 13.C.) alatt található.
V. MELLÉKLET
A LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNYES ELBÁNÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK
JEGYZÉKE
EU-FÉL
Ágazat vagy
alágazat

Az intézkedés
megnevezése, megjelölve
annak a 7.8. és 7.14.

Mely
országokra
vonatkozik az
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Tervezett
időtartam

A kivétel
szükségességét
megalapozó
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cikkekkel való
összeegyeztethetetlenség
ét
1. Valamennyi
ágazat

intézkedés

Az Európai Unió fenntartja Minden ország
azt a jogot, hogy elfogadjon
vagy fenntartson bármely
olyan intézkedést, amely
megkülönböztetett
elbánásban részesít egyes
országokat olyan gazdasági
integrációs
megállapodásokban
található egyedi
rendelkezések alapján,
amelyekben az Európai
Unió részes Fél, és amelyek
alapján az Európai Unió
csak olyan mértékben
változtathat meg bármely
intézkedést, hogy a
módosítás ne csökkentse az
intézkedés megfelelőségét a
módosítást közvetlenül
megelőzően fennálló
állapotához képest a piacra
jutási, a nemzeti elbánásra
és a legkedvezőbb elbánásra
vonatkozó, e gazdasági
integrációs
megállapodásokban
található kötelezettségek
tekintetében.

2. Közúti szállítás Romániában a 3) oszlopban
jelzett országokban
regisztrált járművekre
vonatkozó áru és/vagy
személyszállítási engedély
összhangban van a fennálló
vagy jövőbeli kétoldalú
közúti megállapodásokkal.
A közúti kabotázs a
belföldön regisztrált
gépjárművek számára van
fenntartva.

feltételek

Határozatlan

Ausztria, Albánia, Határozatlan
Belgium,
Bulgária, Cseh
Köztársaság,
Ciprus,
Horvátország,
Dánia, Svájc,
Lettország,
Litvánia,
Franciaország,
Finnország,
Olaszország, Irán,
Németország,
Görögország,
Luxembourg,
Nagy-Britannia,
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A kizáró
kikötésekből
eredő
megkülönböztetet
t elbánás
védelme.

A kivétel
szükségessége a
közúti szállítási
szolgáltatások
határon átnyúló
nyújtásának
regionális
sajátosságaihoz
kapcsolódik.
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Norvégia,
Hollandia,
Lengyelország,
Portugália,
Spanyolország,
Svédország,
Szlovákia, Szíria,
Szlovénia,
Törökország,
Magyarország és
esetleg más
országok a
jövőben.
3. Vasúti szállítás A fennálló és a jövőbeli
Valamennyi
Határozatlan
ország,
intézkedések alapján tett
—Személyés intézkedések, amelyek
amelyekkel
teherszállítás szabályozzák a közlekedési megállapodás van
vagy lesz
jogokat és a működési
érvényben.
feltételeket, valamint a
szállítási szolgáltatások
nyújtását Bulgária, a Cseh
Köztársaság és Szlovákia
területén, továbbá az érintett
országok között.

A vasúti szállítási
infrastruktúra és a
környezet
integritásának
védelme,
valamint a
közlekedési jogok
szabályozása a
Cseh Köztársaság
és Szlovákia
területén, továbbá
az érintett
országok között.

4. Közúti szállítás A nemzetközi közúti
árufuvarozásra (ideértve a
—Személyés kombinált – vasút/közút –
teherszállítás szállítást is) és a
személyszállításra
vonatkozó, az Unió vagy a
tagállamok és harmadik
országok által kötött
fennálló és jövőbeli
megállapodások
rendelkezései, amelyek:

A kivétel
szükségessége a
közúti szállítási
szolgáltatások
határon átnyúló
nyújtásának
regionális
sajátosságaihoz
kapcsolódik.

Svájc, a közép- és Határozatlan
kelet-európai és a
délkelet-európai
államok, a
Független
Államok
Közösségének
valamennyi tagja,
Albánia,
Törökország,
Libanon, Izrael,
Szíria, Jordánia,
a)az
egyes
szerződő Egyiptom,
feleknél
bejegyzett Tunézia, Algéria,
járművekre nézve tartják Marokkó, Irán,
fenn vagy korlátozzák a Afganisztán, Irak
szállítási szolgáltatások és Kuvait.
nyújtását a szerződő felek
között vagy a szerződő
felek területén (1); vagy
b)az ilyen járművek részére
adómentességet
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állapítanak meg.
5. Közúti szállítás A fennálló vagy jövőbeli
megállapodások alapján tett
—Személyés olyan intézkedések,
teherszállítás amelyek az érintett
szerződő felekre nézve
tartják fenn vagy
korlátozzák a szállítási
szolgáltatások nyújtását és
meghatározzák a működési
feltételeket, ideértve a Cseh
Köztársaságba irányuló
vagy az ott, illetve azon
keresztül történő vagy
onnan kiinduló szállítási
szolgáltatásokra vonatkozó
tranzitengedélyeket és/vagy
kedvezményes útadókat.

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
megállapodás van
vagy lesz
érvényben.

A közúti szállítási
infrastruktúra és a
környezet
integritásának
védelme,
valamint a
közlekedési jogok
szabályozása a
Cseh Köztársaság
területén továbbá
az érintett
országok között.

6. Közúti szállítás A nemzetközi közúti
szállításra (ideértve a
—Személyés kombinált – vasút/közút –
teherszállítás szállítást is) vonatkozó,
fennálló és jövőbeli
kölcsönös kétoldalú vagy
többoldalú megállapodások
rendelkezései, amelyek a
finnországi kabotázs
fuvarozásra vonatkozó
fenntartást tartalmaznak.

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
kétoldalú vagy
többoldalú
megállapodás van
érvényben.

A közúti szállítási
szolgáltatások
regionális
sajátossága.

7. Közúti szállítás Ausztriában a héakivétel a
külföldi vállalkozók által, a
—Személyés 3) oszlopban jelzett
teherszállítás országokban bejegyzett
gépjárművekkel folytatott
nemzetközi
személyszállításra
korlátozott.

A volt
Határozatlan
Jugoszlávia
utódállamai,
Svájc, a volt
Szovjetunió
utódállamai (a
balti államok,
Azerbajdzsán,
Grúzia, Moldova
és Üzbegisztán
kivételével).

Viszonosság; és a
nemzetközi
utazás
fejlődésének
előmozdítása.

8. Közúti szállítás Ausztriában a gépjárműadó
alóli mentesség bizonyos
—Személyés feltételek esetén tényleges
teherszállítás viszonosság alapján a 3)
oszlopban jelzett
országokban bejegyzett
járművekre korlátozott.

Izrael, Monaco,
San Marino,
Törökország,
Vatikánváros és
az Egyesült
Államok.

Viszonosság; és a
nemzetközi
utazás és/vagy a
nemzetközi
árufuvarozás
fejlődésének
előmozdítása.
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9. Közúti szállítás A kétoldalú
Valamennyi
Határozatlan
megállapodások alapján tett ország,
—Személyés olyan intézkedések,
amelyekkel
teherszállítás amelyek a szállítási
megállapodás van
szolgáltatásokra vonatkozó vagy lesz
rendelkezéseket határoznak érvényben.
meg és meghatározzák a
működési feltételeket,
ideértve a Litván
Köztársaságba irányuló
vagy az azon keresztül
történő vagy onnan kiinduló
és az érintett szerződő
Felekhez történő szállítási
szolgáltatásokra vonatkozó
kétoldalú tranzit- és egyéb
szállítási engedélyeket,
továbbá útadókat és díjakat.

A szállítási
infrastruktúra és a
környezet
védelme,
valamint a
közlekedési jogok
szabályozása
Litvánia
területén, továbbá
az érintett
országok között.

10. Közúti
szállítás

Az infrastruktúra
integritásának
védelme,
valamint
környezetvédele
m és a
közlekedési jogok
szabályozása
Bulgária területén
és az érintett
országok között.

A fennálló vagy jövőbeli
megállapodások alapján tett
olyan intézkedések,
—Személyés amelyek az ilyenfajta
teherszállítás szállítási szolgáltatások
nyújtását fenntartják
és/vagy korlátozzák és
meghatározzák ezek
nyújtásának feltételeit,
ideértve a
tranzitengedélyeket és/vagy
kedvezményes útadókat,
Bulgária területén vagy
Bulgária határain keresztül.
11. Valamennyi
személy- és
teherszállítási
szolgáltatás,
kivéve tengeri
szállítás

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
megállapodás van
vagy lesz
érvényben.

Lengyelország:
Minden ország
viszonossági követelmény a
szállítási szolgáltatások
nyújtására az érintett
országok szolgáltatói által
az ilyen országok területén,
illetve ezek területére és
azon keresztül.
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Határozatlan

A fennálló és
jövőbeli
kölcsönös
szállítási
együttműködési
(vagy hasonló
jellegű)
megállapodások
rendszere, a
külföldi
befektetések
előmozdítása és
védelme,
amelyek – többek
között – a
kétoldalúan
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megállapított
engedélyezési
rendszerből eredő
szállítási kvótákat
hajtanak végre.
12. Közúti
szállítás

A fennálló vagy jövőbeli
Valamennyi
Határozatlan
megállapodások alapján tett ország,
olyan intézkedések,
amelyekkel
—Személyés amelyek az érintett
megállapodás van
teherszállítás szerződő Felekre nézve
vagy lesz
érvényben.
tartják fenn vagy
korlátozzák a szállítási
szolgáltatások nyújtását és
meghatározzák a működési
feltételeket, ideértve a
Szlovákiába irányuló vagy
az ott, illetve azon keresztül
történő vagy onnan kiinduló
szállítási szolgáltatásokra
vonatkozó
tranzitengedélyeket és/vagy
kedvezményes útadókat.

A közúti szállítási
infrastruktúra és a
környezet
integritásának
védelme,
valamint a
közlekedési jogok
szabályozása
Szlovákia
területén, továbbá
az érintett
országok között.

13. Közúti
szállítás

A hatékony
piacra jutás
biztosításának
szükségessége és
egyenértékű
elbánás a spanyol
szolgáltatók
részére.

Spanyolországban
Minden ország
elutasítható az olyan
szolgáltatók kereskedelmi
—Teherszállítás jelenlét létesítésére
(CPC 7123)
vonatkozó
engedélykérelme, akiknek
származási országa nem
biztosít hatékony piacra
jutást a spanyol szolgáltatók
számára.
14. Közúti
személy- és
teherszállítás

A fennálló vagy jövőbeli
megállapodások alapján tett
olyan intézkedések,
amelyek az érintett felekre
nézve fenntartják vagy
korlátozzák a szállítási
szolgáltatások nyújtását és
meghatározzák a működési
feltételeket, ideértve a
Horvátországba irányuló
vagy az ott, illetve azon
keresztül történő vagy
onnan kiinduló szállítási
szolgáltatásokra vonatkozó
tranzitengedélyeket és/vagy
kedvezményes útadókat.

Határozatlan

Minden olyan
Határozatlan
ország, amellyel
Horvátországnak
hatályos
megállapodása
van a közúti
szállításról.
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A kivétel
szükségessége a
közúti szállítási
szolgáltatások
regionális
jellegéhez,
valamint a
közlekedési
jogoknak
Horvátország
területén belüli,
valamint
Horvátország és
az érintett
országok közötti
szabályozásához
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kapcsolódik.
15. Légi szállítás Bármely olyan intézkedés Minden ország
kiegészítő
meghozatalának és
szolgáltatásai
fenntartásának a joga,
amely megkülönböztetett
a) repülőgépkarbantartási és - elbánást biztosít az
országok számára
javítási
szolgáltatások, valamilyen hatályos, vagy
az e megállapodás aláírását
amelyek során
követően hatályba lépett
repülőgépet
nemzetközi megállapodás
vonnak ki a
alapján.
szolgálatból;
b) a légi
közlekedési
szolgáltatások
értékesítése és
marketingje;
c) számítógépes
helyfoglalási
rendszerrel
(CRS)
kapcsolatos
szolgáltatások; és
d) egyéb, a légi
közlekedési
szolgáltatásokat
kiegészítő
szolgáltatások,
például földi
kiszolgálással
kapcsolatos
szolgáltatások,
légi jármű légi
személyzettel
együtt történő
bérbevételével
kapcsolatos
bérleti
szolgáltatások és
repülőtérirányítási
szolgáltatások.
16. CRS és légi
szállítási
szolgáltatások
eladása és
marketingje

Határozatlan

A fennálló és a
jövőbeli
nemzetközi
megállapodások
védelme
érdekében
szükséges.

A 3089/93/EK rendelet által Minden olyan
Határozatlan
módosított 2299/89/EK
ország, ahol CRS
rendelet 7. cikkének
rendszerszolgáltat
rendelkezései, mely szerint ó vagy tulajdonos
a CRS rendszerszolgáltatók légi fuvarozó
vagy a tulajdonos légi

A kivétel
szükségességét a
CRS
működtetésére
vonatkozó
többoldalúan
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fuvarozók és a részt vevő található.
légi fuvarozók
kötelezettségei nem
alkalmazhatók olyan ország
CRS rendszerszolgáltatóira,
tulajdonos légi fuvarozóira
és részt vevő légi
fuvarozóira, amely nem
nyújt az EU-Fél CRS
rendszerszolgáltatóinak
vagy a tulajdonos légi
fuvarozóknak és a részt
vevő légi fuvarozóknak a
rendeletben előírttal azonos
elbánást.
17.
Rakománykezelé
s, tengeri és
folyami kikötői
tárolás és
raktározás,
ideértve a
konténerekkel és
konténeres
árukkal
kapcsolatos
szolgáltatásokat

Bulgária az ilyen
szolgáltatások nyújtására
vonatkozó jogot
viszonosság, illetve az
érintett országokkal kötött
kétoldalú megállapodások
alapján biztosítja.

18. Belvízi
szállítás

19. Belvízi
szállítás

Minden ország

megállapodott
szabályok
fejlődésének nem
kielégítő volta
indokolja.

Határozatlan

Az ilyen
intézkedések
alkalmazásának
célja az egyenlő
piacra jutás
biztosítása más
országokban az
ilyen
szolgáltatásokat
nyújtó bolgár
szolgáltatók
számára.

A belvízi hajózáshoz való Svájc, középhozzáférésről szóló
kelet európai és
jelenlegi és elkövetkező
dél-kelet európai
megállapodásokon alapuló államok, a
intézkedések (beleértve a Független
Rajna–Majna–DunaÁllamok
összeköttetést követő
Közösségének
valamennyi tagja.
megállapodásokat is)
forgalmi jogokat tartanak
fenn az érintett országokban
letelepedett és a
tulajdonjoggal kapcsolatos
állampolgársági
követelményeknek
megfelelő üzemeltetők
számára.

Határozatlan.
Bizonyos
országok
esetében csak
addig van
szükség a
mentesítésre,
amíg gazdasági
integrációs
megállapodást
nem kötnek.

A szállítási
kapacitás
szabályozása a
belvízi utakon,
figyelemmel a
földrajzi
sajátosságokra.

A rajnai hajózásról szóló
Mannheimi Egyezményt
végrehajtó rendeletek (2).

Határozatlan

A szállítási
kapacitás
szabályozása a
belvízi utakon,
figyelemmel a

Svájc
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földrajzi
sajátosságokra.
20. Belvízi
szállítás

Ausztriában:

A volt
Jugoszlávia és a
a)Bizonyos
forgalmi volt Szovjetunió
—Személyés jogokat fenntartanak a 3) utódállamai.
oszlopban jelzett országok
teherszállítás
hajói
számára
(tulajdonjoggal
kapcsolatos
állampolgársági
követelmények); és

Határozatlan; a
mentesítés a
fennálló és az
új
intézkedésekre
vonatkozik.

Történelmi
fejlődés; és
egyedi regionális
szempontok

b)A 3) oszlopban jelzett
országok igazolásait és
engedélyeit elismerik.
21. Belvízi
szállítás

Szlovákia belvízi útjain
Valamennyi
Határozatlan
külföldi üzemeltetők részére ország,
piacra jutást és forgalmi
amelyekkel
—Személyés jogokat biztosító fennálló és megállapodás van
teherszállítás jövőbeli megállapodások
vagy lesz
alapján tett intézkedések. érvényben.

Az infrastruktúra
épségének
védelme és
környezetvédele
m, valamint a
forgalmi jogok
szabályozása
Szlovákiában.

22. Tengeri
szállítás

Hajózási társaságok
Nincs
létesítésére, tevékenységeire meghatározva
és működésére vonatkozó
intézkedések a Korea által a
7-A. mellékletben vállalt
kötelezettségvállaláson túl.

Határozatlan

Nemzetközi
megállapodások
az átfogó
kereskedelmi
kapcsolatok
összefüggésében.

23. Tengeri
szállítás

Finnország által hozott
Minden ország
fennálló kölcsönös
intézkedések, amelyek egy
meghatározott másik ország
lobogója alatt lajstromozott
hajót mentesítenek a
Finnországban érvényes
általános kabotázstilalom
alól.

Határozatlan

A tengeri
kabotázs
regionális
sajátossága.

— Kabotázs

24. Tengeri
szállítás

Svédország által fennálló
vagy jövőbeli
megállapodások alapján
hozott kölcsönös
intézkedések, amelyek a 3)
oszlopban jelzett országok
külföldi lobogója alatt
lajstromozott hajókat
mentesítik a Svédországban

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
kétoldalú vagy
többoldalú
megállapodás van
érvényben.
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szabályozása
kölcsönös
megállapodások
alapján.
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érvényes általános
kabotázstilalom alól.
25. Hajók
Külföldi hajók
kölcsönzése
chartertevékenysége
üzemeltető nélkül Németországban honos
(CPC 83103)
fogyasztók számára a
viszonosság feltételéhez
Hajók
köthető.
kölcsönzése
személyzettel
(CPC 7213,
7223)

Minden ország

Határozatlan

A hatékony
piacra jutás
biztosításának
szükségessége és
egyenértékű
elbánás a német
szolgáltatók
részére.

26. Halászat

Az Unió él bármely olyan Minden ország
intézkedés meghozatalának
és fenntartásának a jogával,
amely megkülönböztetett
elbánást biztosít az
országok számára
valamilyen hatályos, vagy
az e megállapodás aláírását
követően hatályba lépett
kétoldalú vagy többoldalú, a
halászatra vonatkozó
nemzetközi megállapodás
alapján.

Határozatlan

A fennálló és a
jövőbeli
nemzetközi
kétoldalú és
többoldalú
megállapodások
védelme
érdekében
szükséges.

27. Halászat és
halászattal
kapcsolatos
szolgáltatások

Preferenciális elbánás – az Minden ország
érintett országok halászati
joghatóságának területén –
azon országok szolgáltatói
és szolgáltatásai részére,
amelyekkel Lengyelország
kedvezményes halászati
kapcsolatban áll,
összhangban a nemzetközi
fajmegőrzési
gyakorlatokkal és
politikákkal vagy halászati
megállapodásokkal,
különösen a Balti-tenger
medencéjében.

Meghatározatla Együttműködés a
n
halászati
fajmegőrzés terén
a gyakorlat és a
fennálló és
jövőbeli
megállapodások
alapján,
különösen a
Balti-tenger
medencéjében.

28. Jogi
szolgáltatások

Külföldi országok ügyvédei
csak kétoldalú
jogsegélyegyezmények
alapján járhatnak el
Litvániában a bíróságon
ügyvédként.

29. Jogi

Bulgáriában a vállalkozások Azon országok,

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
megállapodás van
vagy lesz
érvényben.
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Határozatlan

A jogszerűség és
a felelősség
ellenőrzésére való
képesség
biztosításának
szükségessége.
Nemzetközi
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szolgáltatások

alapítására és működésére,
valamint a szolgáltatások
nyújtására vonatkozó teljes
nemzeti elbánás csak olyan
cégekre terjeszthető ki,
amelyeket a 3) oszlopban
jelzett országokban azok
állampolgárai alapítottak.

30. Humán
egészségügyi
szolgáltatások

Cipruson rendelkezésre nem Mindazon
álló orvosi kezelés nyújtása országok,
ciprusi állampolgárok
amelyekkel az
részére bizonyos
orvosi
országokban, amelyekkel együttműködés
kétoldalú megállapodásokat kívánatos lehet.
írtak vagy a jövőben írnak
alá.

Határozatlan

Az intézkedés
szükségességét a
Ciprus és olyan
harmadik
országok között
fennálló vagy a
jövőben aláírandó
új kétoldalú
egyezmények
indokolják,
amelyek
földrajzilag közel
fekszenek
Ciprushoz vagy
más különleges
kapcsolatban
állnak vele.

31. Orvosi és
Viszonosság alapján,
Azon országok,
fogorvosi ellátás kétoldalú megállapodások amelyekkel
keretében biztosítják azokat kétoldalú
az egészségbiztosítási,
megállapodások
támogatási és kompenzációs vannak vagy
rendszereket és
lesznek
érvényben.
programokat, amelyek
fedezik a külföldi
állampolgárok részére
Bulgária területén nyújtott
orvosi és fogorvosi
ellátások költségeit.

Határozatlan

Nemzetközi
megállapodások
alapján fennálló
kötelezettségek.

Ausztrália,
Határozatlan
Egyiptom,
Kanada, Quebec
tartomány és
bármely ország,
amellyel a
jövőben
megállapodást
kötnek.

Azon személyek
esetében, akik a
szerződő felek
szociális
biztonsági
jogszabályainak
hatálya alá
tartoznak vagy
kerülnek,
biztosítani kell
azt, hogy

32. Szociális
biztonsági
szolgáltatások

Ciprus és egyes országok
által kötött kétoldalú
szociális biztonsági
megállapodások
rendelkezései.

amelyekkel
preferenciális
elbánást biztosító
megállapodások
vannak vagy
lesznek
érvényben.
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megtarthassák a
szociális
biztonsági
jogaikat, ha az
egyik országból a
másikba
költöznek, vagy
ilyen jogokra
tesznek szert.
Ilyen
megállapodásokat
, amelyek többek
között a szerződő
feleknél felmerült
biztosítási vagy
tartózkodási
időszakok
összeszámításáról
rendelkeznek a
juttatásokra való
jogosultságok
tekintetében,
kötöttek Ciprus
és azon országok
között,
amelyekkel
munkaerőmigrációs
kapcsolata van
Ciprusnak.
33. Kiadói
tevékenység
(a CPC 88442
egy része)

Olaszországban a
Minden ország
vállalkozásokban 49 %-ot
meghaladó külföldi tőke- és
szavazati jog részesedés
szerzése a viszonosság
feltételéhez kötött.

Határozatlan

A hatékony
piacra jutás
biztosításának
szükségessége és
egyenértékű
elbánás az olasz
szolgáltatók
részére.

34.
Hírügynökségi
szolgáltatások
(a CPC 962 egy
része)

Franciaországban a francia Minden ország
nyelvű kiadói tevékenységet
folytató vállalkozásokban a
tőke vagy a szavazati jogok
20 %-át meghaladó
részesedés megszerzése a
viszonosság feltételéhez
kötött.

Határozatlan

A hatékony
piacra jutás
biztosításának
szükségessége és
egyenértékű
elbánás a francia
szolgáltatók
részére.

Határozatlan

A hatékony
piacra jutás

35.
Piacra jutás
Sajtóügynökségi Franciaországban.

Minden ország
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tevékenység
Viszonossághoz kötött.
(a CPC 962 egy
része)

biztosításának
szükségessége és
egyenértékű
elbánás a francia
szolgáltatók
részére.

36. Földvásárlás A Litván Köztársaság
Az alkotmányjog Határozatlan
Alkotmánya értelmében a által
helyi önkormányzatok
meghatározott
(helyhatóságok), más
valamennyi
nemzeti jogi személyek,
állam: Az
valamint a 3) oszlopban
OECD (3) és a
megjelölt országok külföldi NATO tagállamai
és az EU társult
jogi személyei, amelyek
tagjai.
Litvániában gazdasági
tevékenységet folytatnak, és
amelyek az alkotmányjog
alapján az európai
integráció és a Litvánia
részvételével működő más
integráció kritériumaival
összhangban állnak,
jogosultak a közvetlen
tevékenységük végzéséhez
szükséges épületek és
létesítmények építéséhez és
működtetéséhez szükséges
nem mezőgazdasági
földterületek tulajdonjogát
megszerezni. A földszerzési
eljárást, annak feltételeit és
korlátait az alkotmányjog
határozza meg.

A Litvánia és az
érintett országok
közötti mélyebb
gazdasági
együttműködés
kedvezőbb
feltételeinek
megteremtésére
irányuló szándék.

37. Idegenvezetés Litvániában külföldi
országok idegenvezetői
idegenvezetési
szolgáltatásokat csak a
kölcsönös alapú
idegenvezetési
segítségnyújtásról szóló
kétoldalú
együttműködésekkel (vagy
szerződésekkel)
összhangban nyújthatnak.

A kulturális
identitás
megőrzése és
fejlesztése.

38. Ingatlan

Valamennyi
Határozatlan
ország,
amelyekkel
megállapodás
(vagy szerződés)
van vagy lesz
érvényben.

Horvátországban
Minden ország
viszonossági követelmény a
külföldiekre vonatkozóan,
és a külügyminiszter
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Ideiglenes

Politikai
megfontolások és
a fizetési mérleg
helyzetének
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indokai

jóváhagyása, kivéve a volt
Jugoszlávia
köztársaságaiból származó,
állampolgárság nélküli
bevándorlókat és utódjaikat,
akik esetében a
bevándorlási ügyekért
felelős minisztérium
jóváhagyására van szükség
39. Valamennyi Ciprus:
EFTA-országok
ágazat
A kereskedelmi jelenlét
területén a korlátozások
feloldása és nemzeti
elbánás, ideértve a
tőkemozgást, figyelemmel a
3. oszlopban megjelölt
országokra.

Határozatlan

A kereskedelmi
jelenlét fokozatos
liberalizálása.
Előkészítés alatt
állnak néhány
EFTA-országgal
a befektetések
kölcsönös
védelmére és
támogatására
vonatkozó
kétoldalú
megállapodások.

40. Valamennyi Dánia, Svédország és
ágazat
Finnország által az északi
együttműködés
előmozdítása céljából
hozott intézkedések, mint
például:

Izland és
Norvégia

Határozatlan

Az északi
együttműködés
fenntartása és
fejlesztése.

Minden ország

Meghatározatla Fennálló és
n
jövőbeli
megállapodások

a)K+F projektek pénzügyi
támogatása (Északi Ipari
Alap);
b)nemzetközi
projektek
megvalósíthatósági
tanulmányainak
finanszírozása
(projektexportot támogató
északi alap); valamint
valamint
c)környezetvédelmi
technológiát hasznosító
vállalatok (4) pénzügyi
támogatása
(északi
környezetvédelmi
finanszírozási társaság).
41. Valamennyi Lengyelország:
ágazat
A kereskedelmi jelenlétre
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vonatkozó és az
alábbiakban található
fogalmak, amelyek
meghaladják a
Lengyelországra vonatkozó,
a 7-A. mellékletben
szereplő korlátozásokat:

kölcsönös
rendelkezései

a)kereskedelmi
és
navigációs szerződések;
b)üzleti
és
gazdasági
kapcsolatokra vonatkozó
szerződések; és
c)külföldi
befektetési
megállapodások
fejlesztése és védelme.
42. Valamennyi Lengyelország elfogadja a Minden ország
ágazat
befektetők és az állam
közötti olyan befektetési
vitákban a kötelező
választott bíráskodást,
amelyekben olyan országok
szolgáltatói érintettek,
amelyekkel Lengyelország
az ilyen eljárásra vonatkozó
megállapodást kötött vagy
fog kötni.
43. Valamennyi Külföldi természetes és jogi Minden ország
ágazat
személyek viszonossági
alapon vásárolhatnak
földtulajdont
Olaszországban.

44. Valamennyi Az állampolgársági
ágazat
követelményekről való
lemondás Portugáliában a
3) oszlopban jelzett
országok szolgáltatásnyújtó
természetes személyei által
gyakorolt egyes
tevékenységek és szakmák
esetén.

Meghatározatla Külföldi
n
befektetések
fejlesztése és
védelme.

Határozatlan

A viszonossági
feltétel szükséges
ahhoz, hogy az
olaszok
egyenértékű
elbánásban
részesüljenek más
országokban.

Azok az
Határozatlan
országok, ahol a
portugál a
hivatalos nyelv
(Angola, Brazília,
Zöld-fokiszigetek, BissauGuinea,
Mozambik és São
Tomé és
Príncipe).

Ez Portugália és
az adott országok
közötti történelmi
kapcsolatokat
tükrözi.

45. Valamennyi Az Európai Unió bizonyos San Marino,
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Határozatlan

A földrajzi
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ágazat

tagállamai (5) és az érintett Monaco, Andorra
országok és hercegségek
és Vatikánvárosi
Állam.
közötti fennálló vagy
jövőbeli kétoldalú
megállapodásokon alapuló
intézkedések, amelyek
biztosítják a letelepedés
jogát természetes és jogi
személyek számára.

helyzet, illetve az
Európai Unió
tagállamai és az
érintett országok
és hercegségek
közötti
történelmi,
gazdasági és
kulturális
kapcsolatok.

KOREA
Ágazat vagy alágazat

1. Valamennyi ágazat

Az intézkedés megnevezése, megjelölve a
legnagyobb kedvezményes elbánással (MFN) való
összeegyeztethetetlenségét
Korea fenntartja bármely olyan intézkedés
meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára
bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba
lépett olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek
tárgya:
a)

halászat; vagy

b)tengerészeti ügyek, ideértve az újrahasznosítható
tengeri hulladékot is.
2. Valamennyi ágazat

Korea fenntartja a jogot bármilyen olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánásban részesít egyes országokat
olyan gazdasági integrációs megállapodásokban található
egyedi rendelkezések alapján, amelyekben Korea részes
fél, és amelyek alapján Korea csak olyan mértékben
változtathat meg bármely intézkedést, hogy a módosítás
ne csökkentse az intézkedés megfelelőségét a módosítást
közvetlenül megelőzően fennálló állapothoz képest a
piacra jutási, a nemzeti elbánásra és a legkedvezőbb
elbánásra vonatkozó, e gazdasági integrációs
megállapodásokban található kötelezettségek
tekintetében.

3. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai Korea fenntartja bármely olyan intézkedés
meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely
a) repülőgép-karbantartási és -javítási
szolgáltatások, amelyek során repülőgépet megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára
bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba
vonnak ki a szolgálatból;
lépett, a légi szállítás kiegészítő szolgáltatásaira
b) a légi közlekedési szolgáltatások
vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján.
értékesítése és marketingje;
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c) számítógépes helyfoglalási rendszerrel
(CRS) kapcsolatos szolgáltatások; és
d) egyéb, a légi közlekedési
szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások,
például földi kiszolgálással kapcsolatos
szolgáltatások, légi jármű légi
személyzettel együtt történő
bérbevételével kapcsolatos bérleti
szolgáltatások és repülőtér-irányítási
szolgáltatások.
4. Hátrányos helyzetű csoportok

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely jogokat vagy
kedvezményeket biztosít társadalmilag vagy
gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportok számára, így
például fogyatékosok, az állam számára különös
szolgálatokat teljesítő személyek, etnikai kisebbségek
részére.

5. Szociális ellátások

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
származó személyek számára, figyelemmel a
bűnüldözési és javító szolgáltatásokra, valamint az alábbi
szolgáltatásokra, feltéve, hogy azokat közcélok
szolgálatára hozták létre vagy tartják fenn:
jövedelembiztonság vagy biztosítás, szociális biztonság
vagy biztosítás, szociális jólét, közoktatás, egészség és
gyermekgondozás.

6. Kommunikációs szolgáltatás

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
származó személyek számára viszonossági intézkedések
alkalmazása következtében vagy nemzetközi
megállapodások útján, ideértve a rádióspektrum
megosztását, piacra jutás biztosítását, vagy nemzeti
elbánás biztosítását a „direct-to-home” (DTH) egyutas
műholdas átvitel és a közvetlen sugárzású műhold (DBS)
televíziós szolgáltatások és digitális audioszolgáltatások
tekintetében.

—

Műsorszolgáltatás

7. Szállítási szolgáltatások
—

Vasúti szállítás

8. Szállítási szolgáltatások
— Közúti személyszállítás

Korea fenntartja bármely olyan intézkedés
meghozatalának és fenntartásának a jogát, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít az országok számára
bármely, az e megállapodás aláírását követően hatályba
lépett, a vasúti szállításról szóló nemzetközi
megállapodás alapján.
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
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(taxiszolgáltatás és menetrendszerű közúti származó személyek számára a taxiszolgáltatások és a
menetrendszerű közúti személyszállító szolgáltatások
személyszállítás)
tekintetében.
9. Szállítási szolgáltatások
— Közúti teherszállítás
(ide nem értve a futárszolgálathoz
kapcsolódó közúti teherszállítást)

10. Szállítási szolgáltatások
— Belvízi szállítás és űrszállítás

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
származó személyek számára a közúti teherszállítás
tekintetében, ide nem értve a konténeres áru nemzetközi
szállítóvállalatok általi közúti szállítását (kabotázs
kivételével) és a futárszolgálathoz kapcsolódó közúti
teherszállítást.
Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
származó személyek számára a belvízi szállítási és
űrszállítási szolgáltatások tekintetében.

11. Oktatás

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
—Óvodai, általános iskolai, középfokú, megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
felsőfokú és egyéb oktatás
származó személyek számára az óvodai, általános
iskolai, középfokú, felsőfokú és egyéb oktatásban; az
egészségügyi és orvosi felsőoktatásban;
óvodapedagógusok, tanítók és tanárok felsőfokú
képzésében; a diplomás jogászképzésben; a
távoktatásban minden képzési szinten (a felnőttoktatás
kivételével, feltéve, hogy az ilyen szolgáltatások nem
nyújtanak felsőoktatási kreditet, diplomát vagy
fokozatot); és más oktatási szolgáltatásokban.
Ez a szabály nem vonatkozik a külföldi használatra szánt
oktatási tesztek végzésére. Az egyértelműség érdekében,
e megállapodás egy rendelkezése sem érinti Korea
hatáskörét arra nézve, hogy oktatási teszteket válasszon
ki és alkalmazzon, vagy hogy az iskolai tantervet a hazai
oktatáspolitikájának megfelelően szabályozza.
12. Szociális ellátások
— Humán egészségügyi szolgáltatások

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
származó személyek számára a humán egészségügyi
szolgáltatások tekintetében.
Ez a szabály nem érinti azokat a preferenciális
intézkedéseket, amelyeket a szabad gazdasági övezetek
kijelöléséről és működtetéséről szóló törvény (9216. sz.
törvény, 2008. december 26.) és a Jeju különleges
önkormányzatú tartomány és szabad nemzetközi város
létrehozásáról szóló különleges törvény (9526. sz.
törvény, 2009. március 25.) határoz meg az egészségügyi
létesítmények, gyógyszertárak és hasonló létesítmények

133

27381

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

létrehozásával, illetve az adott törvényekben
meghatározott földrajzi területekre történő egészségügyi
távszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.
13. Szórakoztatás, kultúra, sport

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
—Mozifilm promóció, reklámozás és megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
utómunkák
származó személyek számára a mozifilm promóció,
reklámozás és utómunka-szolgáltatások tekintetében.
14. Szállítási szolgáltatások

Korea fenntartja a jogát bármely olyan intézkedés
elfogadására vagy fenntartására, amely
—Tengeri személyszállítás és tengeri megkülönböztetett elbánást biztosít más országokból
kabotázs
származó személyek számára a nemzetközi tengeri
személyszállítás, a tengeri kabotázs és a koreai hajók
üzemeltetése terén, ideértve a következő intézkedéseket:
Az a személy, aki nemzetközi tengeri személyszállítási
szolgáltatást nyújt, köteles erre engedélyt kérni a
földügyi, közlekedési és tengerészeti minisztertől. Az
engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától
függ.
A tengeri kabotázs a koreai hajók részére van fenntartva.
A tengeri kabotázs körébe tartozik a teljes koreai
félsziget és bármely csatlakozó sziget kikötői közötti
tengeri szállítás. Koreai hajónak minősül:
a)az a hajó, amelynek tulajdonosa a koreai kormány,
állami vállalat vagy olyan intézmény, amelyet a
Földügyi, Közlekedési és Tengerészeti Minisztérium
alapított.
b) koreai állampolgár tulajdonában álló hajó;
c)a koreai kereskedelmi törvénykönyv alapján szervezett
vállalkozás tulajdonában áll hajó;
olyan külföldi jog alapján szervezett vállalkozás
tulajdonában álló hajó, amelynek székhelye Koreában
van, és amelynek dae-pyo-ja tisztségviselője (például
vezérigazgató, elnök, vagy hasonló elsőszámú vezető)
koreai állampolgár. Amennyiben több ilyen
tisztségviselő van, akkor mindegyik dae-pyo-ja koreai
állampolgár kell hogy legyen.

(1) Ausztria tekintetében az MFN kivételnek a közlekedési jogokra vonatkozó része minden olyan
országra vonatkozik, amelyekkel a közúti szállításra vonatkozó kétoldalú megállapodások vagy a
közúti szállításra vonatkozó más megállapodások léteznek vagy kívánatosak.
(2) Az EU alábbi tagállamaira vonatkozik ez az MFN kivétel: Belgium, Dánia, az Egyesült
Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország,
Olaszország, Portugália és Spanyolország.
(3) Feltéve hogy ezek az államok OECD- és NATO-tagok voltak 1996. június 20-a előtt.
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(4) Olyan kelet-európai vállalatokra vonatkozik, amelyek együttműködnek egy vagy több északi
vállalattal.
(5) A következő tagállamokra terjed ki: Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és
Spanyolország.
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2015. évi CCXXX. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról*

1. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) II. Fejezete a 36. §-t
követően a következő alcímmel és 36/A. §-sal egészül ki:

„Meteorológiai tevékenység
36/A. § A meteorológiai tevékenység kiterjed a légkör és a levegő állapotával, jellemzőivel, az ott lezajló
jelenségekkel összefüggő adatok gyűjtésére és rendszerezésére, valamint az időjárási, éghajlati és levegőkörnyezeti
elemzések készítésére, meteorológiai termékek előállítására, szolgáltatására és közzétételére.”
2. §		
A Kvt. „Az állam környezetvédelmi tevékenysége” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állam környezetvédelmi és meteorológiai tevékenysége”
3. §		
A Kvt. „Az állam környezetvédelmi tevékenysége” alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatok:
a) a környezet- és klímavédelemhez, árvíz- és belvízvédelemhez, az erdővédelemhez, valamint az élet- és
vagyonbiztonság megóvásához szükséges meteorológiai adatok gyűjtése, információk szolgáltatása,
b) a honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez szükséges meteorológiai adatok és információk
biztosítása,
c) a meteorológiai veszélyjelzés készítése és közzététele,
d) a nemzeti hiteles meteorológiai adatokat szolgáltató, megfigyelő, távközlési és adatfeldolgozó alaprendszer,
illetve a nemzeti meteorológiai adatbázis fenntartása, működtetése és fejlesztése,
e) a repülésmeteorológiai feladatok ellátása, valamint
f ) Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből fakadó meteorológiai tevékenység biztosítása.”
4. §

(1) A Kvt. 48. § (4) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:)
„d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,
e) csendes övezet kijelölése, valamint
f ) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.”
(2) A Kvt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban
a) az a) és a b) pont tekintetében a fővárosi közgyűlés,
b) a d)–f ) pont tekintetében
ba) a fővárosi kerületi képviselő-testület,
bb) a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi közgyűlés
alkothat rendeletet.”

5. §

(1) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 37. és 38. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„37. a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat;
38. a meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat ellátó szervek feladat- és hatáskörét.”
(2) A Kvt. 110. § (8) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f ) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével összefüggő szabályokat;
g) a légszennyező anyagok terjedésének vizsgálatával, a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának
mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint a helyhez kötött légszennyező források
üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi követelményeivel kapcsolatos szabályokat;
h) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területeket, valamint az ország területének
a légszennyezettség alapján zónákba történő besorolását.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kvt. 110. § (8a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg)
„b) a légszennyező anyagok veszélyességi fokozatba sorolását.”
(4) A Kvt. 110. § (8e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8e) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a földtani közeg érintettsége esetén a vízvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott,
b) az a) pont és a (8a) bekezdés a) pontja alá nem tartozó esetekben
rendeletben állapítsa meg a környezeti elemek – ide nem értve a vizeket – védelmére, a szennyező forrásokra,
illetve a környezeti elemek terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a környezetet
veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó részletes szakmai szabályokat.”
(5) A Kvt. 110. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a levegő, a környezeti zaj és környezeti rezgés vonatkozásában a szennyezettségi határértéket az egészségügyért
felelős miniszter egyetértésével kiadott,
b) a földtani közeg vonatkozásában az igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket a vízvédelemért
felelős miniszter egyetértésével kiadott,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a határértéket – a vizekre vonatkozó határértékek kivételével –
rendeletben határozza meg.”
6. §		
A Kvt. 110/A. § a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„af ) a meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat ellátó szerveket, továbbá”
7. §

(1) Hatályát veszti a Kvt. 110. § (8a) bekezdés c) pontja.
(2) Hatályát veszti a Kvt.
a)
48. § (1) bekezdésében az „a környezeti zajjal összefüggő szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat
képviselő testülete, egyéb környezetvédelmi előírásokkal összefüggésben” szövegrész,
b)
48. § (4) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
c)
110. § (8a) bekezdés a) pontjában a „ , továbbá a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny
területek kijelölésével” szövegrész,
d)
110. § (16) bekezdésében a „ , továbbá a feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások,
technológiák, anyagok, készletek fajtáját és mennyiségét” szövegrész, és
e)
110/A. § a) pont ae) alpontjában a „továbbá” szövegrész.

8. §		
Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés c)–e) pontja.
9. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

III.

27385

Kormányrendeletek

A Kormány 432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
A Kormány
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar, albán, szerb és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOSZOVÓI
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerződő Felek”
felismerve azt, hogy a gazdasági együttműködés a szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének,
valamint a Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és nélkülözhetetlen eleme;
meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a Szerződő Felek közötti gazdasági
kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséhez;
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Szerződő Felek, a hatályos jogszabályaik által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával
támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés fejlődését.

2. cikk
1. Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Szerződő Felek
egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei különösképpen, de nem kizárólag, a következő
területeken kedvezőek:
a)
energetikai szektor;
b)
pénzügyi és banki szolgáltatások;
c)
mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;
d)
építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;
e)
településfejlesztés;
f)
közlekedés, különösen a közlekedésirányítás és a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés;
g)
bányászat;
h)
textilipar;
i)
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás;
j)
vízgazdálkodás
k)
oktatás;
l)
egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;
m)
turizmus és sport;
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

a kis- és középvállalkozási szektor;
infokommunikációs technológia;
közmű infrastruktúra;
kutatás-fejlesztés;
kultúra;
elektromos berendezések és készülékek;
fa- és bútoripar.

3. cikk
A Szerződő Felek arra törekednek, hogy együttműködésüket szélesítsék és intenzívebbé tegyék a megfelelő
eszközökkel, úgymint:
a)
a gazdasági körök, a kormányzati szervek, a regionális és helyi szervek, valamint a kereskedelmi és
iparkamarák közötti kapcsolatok bátorítása és együttműködésük erősítése, valamint képviselőik kölcsönös
látogatásainak bátorítása;
b)
a vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, gazdasági és üzleti események, egyebek között
fórumok, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezésének bátorítása;
c)
a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítésének és a meglévők szélesítésének szorgalmazása,
az egyének és vállalkozások közötti látogatások, találkozók és más kölcsönös kapcsolatfelvételek bátorítása;
d)
a két ország kis- és középvállalkozásainak (kkv) bilaterális gazdasági kapcsolatokba történő nagyobb mértékű
bevonásának szorgalmazása, ideértve a két ország kkv-i közötti programok, projektek létrehozását;
e)
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken konzultációs, marketing célú, képzési és szakértői
szolgáltatások nyújtásában történő együttműködés támogatása;
f)
a pénzügyi intézmények és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére, illetve
az együttműködésük megerősítésére;
g)
a Szerződő Felek országaiban a beruházási tevékenység, vegyesvállalatok alapításának, vállalati képviseletek
és fiókirodák létesítésének bátorítása;
h)
a Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése és erősítése a későbbiekben elfogadott egyéb eszközök
útján.

4. cikk
1. A jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Szerződő Felek létrehozzák a Magyar–Koszovói Gazdasági
Együttműködési Kormányközi Bizottságot (a továbbiakban: „Bizottság”), amely a Szerződő Felek illetékes állami
szerveinek képviselőiből áll. A Szerződő Felek a Bizottságba egy-egy társelnököt jelölnek. A Bizottság közös
egyetértés alapján a Szerződő Felek országaiban felváltva ülésezik.
2. A Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hozhat létre.
3. A Bizottság munkarendjét az első ülésén maga határozza meg.
4. A Bizottság feladatai a következők:
a)
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása;
b)
a Szerződő Felek közötti gazdasági együttműködés ösztönzése és koordinálása;
c)
a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását
célzó javaslatok támogatása és mérlegelése;
d)
ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek
végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítása céljából;
e)
a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták békés úton való rendezésére
való törekvés.
5. A Felek államaik hatályos jogszabályaival összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket
önállóan viselik.

5. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos véleményeltéréseket a Szerződő Felek
a Bizottság keretei között tárgyalás útján rendezik.
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6. cikk
1. A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek
megfelelően jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve
értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából
származó kötelezettségeit.
2. Jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint
nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

7. cikk
Jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható,
a felek közös megegyezése alapján. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen Megállapodás
8. cikke értelmében lép hatályba. Az így keletkezett dokumentum a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét
képezi.

8. cikk
Jelen Megállapodás a hatálybalépéshez a Szerződő Felek belső joga szerint szükséges követelmények teljesüléséről
szóló későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

9. cikk
Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja,
e szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés
átvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg.

10. cikk
Jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett konkrét
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az említett konkrét
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a Szerződő Felek másképp
nem döntenek.
Kelt Budapesten, 2015. december 9. (nap) napján, két eredeti példányban, magyar, albán, szerb és angol nyelven,
mindegyik szöveg egyformán hiteles. A jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén a Szerződő Felek az angol
nyelvű változatot tekintik irányadónak.

Magyarország Kormánya részéről

a Koszovói Köztársaság Kormánya részéről

Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Hungarisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për Bashkëpunim
Ekonomik
Qeveria e Hungarisë Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, në tekstin e mëtejmë “Palët
Kontraktuese”
Duke pasur parasysh se bashkëpunimi ekonomik është komponent thelbësor dhe i domosdoshëm për zhvillimin
e marrëdhënieve bilaterale në baza të forta e afatgjate dhe për besimin reciprok ndërmjet palëve kontraktuese dhe
qytetarëve të tyre përkatës;
Të bindur se kjo marrëveshje do të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet palëve
kontraktuese në veçanti në avancimin e bashkëpunimit ekonomik me përfitime reciproke;
Janë pajtuar si në vijim:
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Neni 1
Palët kontraktuese promovojnë, në kuadër të legjislacionit të tyre përkatës në fuqi, përmes marrjes së masave të
duhura, zhvillimin e mëtejmë të bashkëpunimit ekonomik reciprokisht të dobishëm.

Neni 2
1. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe perspektivat e zhvillimit të marrëdhënieve të tyre ekonomike, Palët
kontraktuese pajtohen se ekzistojnë kushtet për bashkëpunim afatgjatë, mes tjerash, në fushat në vijim:
a.
sektorin e energjisë
b.
financa dhe banka
c.
bujqësi, ushqim dhe industri të përpunimit
d.
industrinë ndërtimore dhe prodhimin e materialeve dhe pajisjeve ndërtimore
e.
zhvillim urban
f.
transport, veçanërisht menaxhim të transportit dhe zhvillim të infrastrukturës së transportit
g.
miniera
h.
industrinë e tekstilit
i.
mbrojtjen mjedisore dhe menaxhimin e mbeturinave
j.
menaxhim të ujërave
k.
arsim
l.
shërbime shëndetësore, teknologji mjekësore dhe industri farmaceutike
m.
turizëm dhe sporte
n.
bashkëpunim në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
o.
teknologji informative dhe të komunikimit
p.
infrastrukturë komunale
q.
hulumtim dhe zhvillim
r.
kulturë
s.
pajisje dhe mjete elektrike
t.
industri të drurit dhe mobileve.

Neni 3
Palët kontraktuese angazhohen që të zgjerojnë dhe intensifikojnë bashkëpunimin e tyre përmes masave adekuate,
siç janë:
a.
promovimi i lidhjeve dhe fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të biznesit, institucioneve
qeveritare, subjekteve rajonale dhe lokale, odave ekonomike dhe industrisë, si dhe promovimi i vizitave të
përfaqësuesve të tyre;
b.
inkurajimi i pjesëmarrjes në panaire dhe ekspozita, organizimi i ngjarjeve ekonomike dhe të biznesit, siç janë
forumet, seminaret, simpoziumet dhe konferencat;
c.
përshpejtimi i krijimit të kontakteve të reja dhe zgjerimi i atyre ekzistuese ndërmjet qarqeve të biznesit
të të dy vendeve, inkurajimi i vizitave, takimeve dhe bashkëveprimeve të tjera ndërmjet individëve dhe
ndërmarrjeve;
d.
promovimi i pjesëmarrjes më të fortë të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) në marrëdhëniet
bilaterale ekonomike, duke përfshirë inkurajimin e krijimit të programeve dhe projekteve të përbashkëta që
përfshijnë NVM-të nga të dyja vendet;
e.
inkurajimi i bashkëpunimit në ofrimin e konsulencës, marketingut, trajnimit dhe shërbimeve të ekspertëve në
fushat me interes të përbashkët;
f.
inkurajimi i institucioneve financiare dhe sektorit bankar për të krijuar kontakte më të afërta dhe për ta
fuqizuar bashkëpunimin;
g.
inkurajimi i investimeve, themelimi i ortakërive, caktimi i përfaqësuesve të kompanive dhe zyrave të degëve
në vendet e palëve kontraktuese;
h.
të gjitha masat e tjera të miratuara nga Palët Kontraktuese më vonë, për të zgjeruar dhe fuqizuar
bashkëpunimin e tyre.

Neni 4
1. Për qëllime të zbatimit të kësaj Marrëveshjeje, Palët Kontraktuese themelojnë Komisionin e Përbashkët HungaroKosovar për Bashkëpunim Ekonomik (në tekstin e mëtejmë “Komisioni”) i përbërë nga përfaqësues të organeve
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2.
3.
4.

5.

kombëtare kompetente të Palëve Kontraktuese. Palët kontraktuese emërojnë nga një bashkëkryesues të Komisionit.
Komisioni takohet me pëlqim reciprok me rotacion në vendet e Palëve kontraktuese.
Komisioni mund të krijojë një grup punues që menaxhon fushat e caktuara të bashkëpunimit.
Komisioni themelon rregullat e veta të procedurave të punës në seancën e parë.
Detyrat e Komisionit janë si në vijim:
a)
Identifikimi i mundësive të reja për zhvillim për marrëdhëniet bilaterale ekonomike;
b)
Inkurajimi dhe koordinimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Palëve kontraktuese;
c)
Promovimi dhe konsideromi i propozimeve që kanë për qëllim zbatimin e kësaj Marrëveshjeje dhe
marrëveshjeve specifike që rezultojnë nga ajo;
d)
Nxjerrja e rekomandimeve për qëllime të largimit të pengesave që mund të paraqiten gjatë ekzekutimit të
marrëveshjes apo projektit që mund të krijohet në pajtim me këtë marrëveshje; dhe
e)
Përpjekjet për zgjidhje miqësore të kontesteve të dalin nga interpretimi apo aplikimi i kësaj Marrëveshjeje.
Palët kontraktuese bartin shpenzimet që kanë të bëjnë me aktivitetin e Komisionit në mënyrë të pavarur në pajtim
me legjislacionin e tyre përkatës kombëtar.

Neni 5
Dallimet në opinione që mund të paraqiten nga interpretimi apo zbatimi i kësaj Marrëveshjeje ndërmjet Palëve
Kontraktuese zgjidhen përmes negociatave brenda Komisionit.

Neni 6
1. Kjo Marrëveshje nuk ndikon në asnjë mënyrë në obligimin e Hungarisë si shtet anëtar i Bashkimit Evropian.
Rrjedhimisht, dispozitat e kësaj marrëveshjeje nuk aplikohen apo interpretohen, në tërësi apo pjesërisht, ashtu që të
shpallin të pavlefshme, të ndryshojnë apo të ndikojnë në mënyra të tjera në obligimet e Hungarisë, veçanërisht në
kuadër të Traktateve të cilat Bashkimi Evropian është i bazuar, si dhe në ligjet e Bashkimit Evropian.
2. Kjo Marrëveshje në asnjë mënyrë nuk ndikon në të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese që dalin nga
pjesëmarrja e tyre në traktatet ndërkombëtare apo anëtarësia e tyre në organizatat ndërkombëtare.

Neni 7
Dispozitat apo tekstet e kësaj Marrëveshjeje mund të ndryshohen përmes marrëveshjes me shkrim ndërmjet palëve
kontraktuese, në bazë të pëlqimit reciprok; çdo ndryshim në këtë Marrëveshje hyn në fuqi në pajtim me nenin (8) të
kësaj Marrëveshjeje. Dokumenti i lëshuar është pjesë e kësaj Marrëveshjeje dhe është i pandashëm.

Neni 8
Kjo Marrëveshje hyn në fuqi ditën e tridhjetë pas pranimit të njoftimit të fundit të njoftimit diplomatik me shkrim
lidhur me kërkesat e brendshme ligjore të palëve kontraktuese të domosdoshme për hyrje në fuqi.

Neni 9
Kjo Marrëveshje është e vlefshme për një periudhë të papërcaktuar kohore. Cilado Palë kontraktuese mund ta
ndërpresë Marrëveshjen përmes një njoftimi me shkrim tek Pala tjetër kontraktuese. Nëse njoftimi i tillë dërgohet,
Marrëveshja ndërpritet gjashtë muaj pas pranimit të njoftimit.

Neni 10
Ndërprerja e kësaj marrëveshjeje nuk ndikon në vlefshmërinë apo kohëzgjatjen e marrëveshjeve specifike,
projekteve, kontratave, aktiviteteve apo zotimeve të bëra në kuadër të kësaj Marrëveshjeje deri në përfundimin
e marrëveshjeve, projekteve, kontratave, aktiviteteve apo zotimeve të tilla specifike përveç nëse nuk është rënë
dakord ndryshe nga Palët kontraktuese.
Punuar dhe nënshkruar në Budapest, më 9 dhjetor 2015 në dy origjinale, në hungarisht shqip, serbisht dhe anglisht,
teksti i plotë i të cilave është identik. Në rast të mospërputhjes, përparësi ka versioni në anglisht.

PËR:
QEVERINË E HUNGARISË

PËR:
QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVË
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SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE MAĐARSKE I VLADE REPUBLIKE KOSOVO
Vlada Mađarske i Vlada Republike Kosovo, u daljem tekstu: „Strane ugovornice“,
Imajući u vidu da je ekonomska saradnja bitna i neophodna komponenta razvoja čvrstih i dugoročnih bilateralnih
odnosa i uzajamnog poverenja između Strana ugovornica i njihovih naroda;
Uverene da će ovaj sporazum doprineti razvoju ekonomskih odnosa između Ugovornih strana, a posebno
unapređenju obostrano korisne ekonomske saradnje;
Dogovorile su se sledeće:

Član (1)
Ugovorne strane će promovisati, u okviru svojih važećih zakona i propisa, preduzimanjem odgovarajućih mera, dalji
razvoj obostrano korisne ekonomske saradnje.

Član (2)
1. S obzirom na trenutno stanje i perspektivu razvoja njihovih ekonomskih odnosa, Ugovorne strane su saglasne da
povoljni uslovi za dugoročnu saradnju postoje, između ostalog ali ne isključivo, u sledećim oblastima:
a)
energetski sektor;
b)
finansije i bankarstvo;
c)
poljoprivreda, prehrambena i prerađivačka industrija;
č)
građevinska industrija i proizvodnja građevinskog materijala i opreme;
ć)
urbanistički razvoj;
d)
transport, posebno upravljanje transportom i razvoj infrastrukture za transport;
dž)
rudarstvo;
đ)
tekstilna industrija;
e)
zaštita životne sredine i upravljanja otpadom;
f)
upravljanje vodama;
g)
obrazovanje;
h)
zdravstvene usluge, medicinske tehnologije i farmaceutska industrija;
i)
turizam i sport;
j)
saradnja u sektoru malih i srednjih preduzeća;
k)
informativno komunikaciona tehnologija;
l)
komunalna infrastruktura;
lj)
istraživanje i razvoj;
m)
kultura;
n)
električna oprema i aparati;
nj)
drvna i industrija nameštaja.

Član (3)
Ugovorne strane će nastojati da prošire i pojačaju saradnju na odgovarajuće načine, kao što su:
a)
promovisanje veza i jačanje saradnje između poslovnih zajednica, vladinih institucija, regionalnih i lokalnih
subjekata i privrednih i industrijskih komora, i promovisanje poseta njihovih predstavnika;
b)
podsticanje učešća na sajmovima i izložbama, organizovanje ekonomskih i poslovnih događaja, kao što su
forumi, seminari, simpozijumi i konferencije;
c)
ubrzavanje uspostavljanja novih kontakata i proširenje postojećih kontakata između poslovnih krugova dve
zemlje, podsticanje poseta, sastanaka i drugih interakcija između pojedinaca i preduzeća;
č)
promovisanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća (MSP) u bilateralnim ekonomskim odnosima,
uključujući podsticanje osnivanja zajedničkih programa i projekata koji uključuju MSP iz obe zemlje;
ć)
podsticanje saradnje u pružanju konsultantskih, marketinških, stručnih i usluga obuke u oblasti od
zajedničkog interesa;
d)
podsticanje finansijskih institucija i bankarskog sektora na uspostavljanje bližih kontakata i jačanje njihove
saradnje;
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đ)
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podsticanje investicionih aktivnosti, osnivanje zajedničkih poslovnih projekata; uspostavljanje
predstavničkog preduzeća i filijala u zemljama Ugovornih strana;
bilo koji drugi način koji kasnije dogovore Ugovorne strane kako bi proširile i ojačale njihovu saradnju.

Član (4)
1. Za potrebe sprovođenja ovog Sporazuma, Ugovorne strane će osnovati mađarsko-kosovsku Zajedničku komisiju
za ekonomsku saradnju (u daljem tekstu „Komisija“) koju čine predstavnici nadležnih nacionalnih tela Ugovornih
strana. Svaka Ugovorna strana će imenovati kopredsedavajućeg Komisije. Komisija će se sastajati uz obostranu
saglasnost naizmenično u zemljama Ugovornih strana.
2. Komisija može formirati radnu grupu koja upravlja određenim oblastima saradnje.
3. Komisija utvrđuje svoja pravila rada na prvom sastanku.
4. Dužnosti Komisije su sledeće:
a)
identifikovanje novih razvojnih mogućnosti za bilateralne ekonomske odnose;
b)
podsticanje i koordinacija ekonomske saradnje između Ugovornih strana;
c)
unapređenje i razmatranja predloga s ciljem sprovođenja ovog Sporazuma i posebnih sporazuma koji iz toga
proizilaze;
č)
izrada preporuka za otklanjanje prepreka koje se mogu javiti tokom izvršenja bilo kog sporazuma ili projekta
koji se može osnovati u skladu sa ovim Sporazumom;
ć)
nastojanje da mirnim putem reši sporove nastale kao posledica tumačenja ili primene ovog Sporazuma.
5. Ugovorne strane će snositi troškove u vezi sa aktivnostima Komisije samostalno u skladu sa svojim nacionalnim
zakonodavstvom.

Član (5)
Razlike u mišljenju koje se mogu javiti u tumačenju ili sprovođenju ovog Sporazuma između Ugovornih strana
rešavaće se dogovorom unutar Komisije.

Član (6)
1. Ovaj Sporazum neće ni na koji način uticati na obavezu Mađarske kao članice Evropske unije. Shodno tome,
odredbe ovog Sporazuma neće se primenjivati ili tumačiti, ni u celini niti delimično, na takav način da poništavaju,
menjaju ili na drugi način utiču na obaveze Mađarske koje proizilaze, posebno, iz ugovora na kojima se zasniva
Evropska unija, kao i prava Evropske unije.
2. Ovaj Sporazum neće ni na koji način uticati na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizilaze iz njihovog učešća u
međunarodnim ugovorima ili njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član (7)
Odredbe ili bilo koji tekst ovog Sporazuma može se izmeniti pismenim sporazumom između Ugovornih strana,
na osnovu uzajamne saglasnosti; svaki amandman na ovaj Sporazum stupa na snagu u skladu sa članom (8) ovog
Sporazuma. Izdati dokument je deo ovog Ugovora i neće se posmatrati odvojeno.

Član (8)
Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja pismenih diplomatskih
obaveštenja o okončanju unutrašnjih pravnih zahteva Ugovornih strana neophodnih za stupanje na snagu.

Član (9)
Ovaj Sporazum važi neodređeno vreme. Svaka Ugovorna strana može da raskine Sporazum slanjem pismenog
obaveštenja drugoj Ugovornoj strani. Ako se da takvo obaveštenje, Sporazum se raskida šest meseci od dana
prijema obaveštenja.

Član (10)
Raskidanje ovog Sporazuma ne utiče na važenje ili trajanje bilo kog posebnog sporazuma, projekta, ugovora,
aktivnosti ili obaveze predviđene ovim Sporazumom do završetka tog posebnog sporazuma, projekta, ugovora,
aktivnosti ili obaveze, osim ako se Ugovorne strane nisu dogovorile drugačije.
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Sastavljen i potpisan u Budimpešta na 9. (dan) decembar 2015. godine u dva originalna primerka, na mađarskom
albanskom, srbskom i engleskom jeziku, i svaki tekst je podjednako autentičan. U slučaju različitog tumačenja,
prednost će imati verzija na engleskom jeziku.

U IME
VLADE MAĐARSKE

U IME
VLADE REPUBLIKE KOSOVO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOSOVO ON ECONOMIC CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo hereinafter referred to as “the
Contracting Parties”.
Recognizing that economic co-operation is an essential and indispensable component of the development of
bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting Parties and their
respective peoples;
Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between the
Contracting Parties in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic cooperation;
Have agreed upon the following:

Article (1)
The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper
measures, the further development of mutually advantageous economic cooperation.

Article (2)
1. Considering the current state and perspectives of developing their economic relations, the Contracting Parties
agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following
areas:
a)
energy sector;
b)
finance and banking;
c)
agriculture, food and processing industry;
d)
construction industry and manufacturing of building materials and equipment;
e)
urban development;
f)
transport, especially transport management and development of transport infrastructure;
g)
mining;
h)
textile industry;
i)
environmental protection and waste management;
j)
water management;
k)
education;
l)
health services, medical technologies and pharmaceutical industry;
m)
tourism and sport;
n)
cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;
o)
info communication technology;
p)
communal infrastructure;
q)
research and development;
r)
culture;
s)
electrical equipment and appliances;
t)
wood and furniture industry.
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Article (3)
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means,
such as:
a)
promoting the links and strengthening the cooperation between the business communities, government
institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their
representatives;
b)
encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing economic and business events, such as
forums, seminars, symposia and conferences;
c)
expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business
circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and
enterprises;
d)
promoting the stronger participation of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in bilateral economic
relations, including encouragement of establishing joint programs and projects involving SMEs from both
countries;
e)
encouraging cooperation in providing consulting, marketing, training and expert services in the areas of
mutual interest;
f)
encouraging the financial institutions and the banking sector to establish closer contacts and strengthen
their cooperation;
g)
encouraging investment activities, the foundation of joint ventures; establishment of company
representatives and branch offices in the countries of the Contracting;
h)
any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article (4)
1. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish
a Hungarian-Kosovo Joint Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as “the Commission”)
comprised of the representatives of the competent national bodies of the Contracting Parties. Each Contracting
Party shall appoint a Co-Chair of the Commission. The Commission shall meet on mutual consent alternately in the
countries of the Contracting Parties.
2. The Commission may establish a working group which manages certain fields of cooperation.
3. The Commission shall establish its own rules of working procedures on the first session.
4. The duties of the Commission shall be the following:
a)
identifying new development opportunities for the bilateral economic relations;
b)
encouraging and coordinating the economic cooperation between the Contracting Parties;
c)
promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific
agreements resulting therefrom;
d)
working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution
of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement; and
e)
endeavouring to amicably resolve disputes arising from the interpretation or application of this Agreement.
5. The Contracting Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission independently in
accordance with their respective national legislation.

Article (5)
Differences of opinion that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement between the
Contracting Parties shall be settled through negotiations within the Commission.

Article (6)
1. This Agreement shall in no way affect the obligation of Hungary as a member state of the European Union.
Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted, neither in whole nor in part in
such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the
Treaties which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.
2. The present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from
either its participation in international treaties or its membership in international organizations.
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Article (7)
The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting
Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with
Article (8) of this Agreement. The issued document is part of this Agreement and shall not be separated.

Article (8)
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification of the written
diplomatic notifications about the internal legal requirements of the Contracting Parties necessary for the entry into
force having been completed.

Article (9)
This Agreement shall be valid for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the
Agreement by giving written notice to the other Contracting Party. If such notice is given, the Agreement shall be
terminated six months following the receipt of the notice.

Article (10)
The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, projects,
contracts, activities or commitments made under the present Agreement until the completion of such specific
agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
Done and signed at Budapest, on 9th (day) of December 2015 in two originals, in Hungarian,
Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation,
the English version shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF HUNGARY
		

4. §

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOSOVO”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság
között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött
megállapodás kihirdetéséről
(Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én
létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás
módosításáról szóló megállapodás Magyarország vonatkozásában 2015. november 24-én lépett nemzetközi jogilag hatályba.)
1. §		
A Kormány az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság, másrészről a Magyar Köztársaság
között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról
szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)
e rendelettel kihirdeti.
2. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„LEVÉLVÁLTÁS
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és másrészről a Magyar Köztársaság között
2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról
szóló együttműködési megállapodás módosításáról
A FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS BIZOTTSÁG LEVELE
Mr Zsigmond Perényi
Deputy State Secretary for International Affairs
State Secretariat for European Union Development Programmes
Hungarian Prime Minister’s Office
Kossuth tér 1-3
1055 Budapest
HUNGARY
Subject:

Brussels, 24 November 2015

Amendments of Annex A and Annex B to the MoU between Iceland, Liechtenstein, Norway and Hungary

Dear Mr Perényi,
In accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 2.1 of the Regulation on the Implementation of the European Economic
Area Financial Mechanism 2009–2014, the Financial Mechanism Committee (FMC) proposes that Annexes A and B to the
Memorandum of Understanding (MoU) between Iceland, Liechtenstein, Norway and the Republic of Hungary be
amended as specified in the track changes version of Annexes A and B to the MoU attached to this letter.
The suggested amendments reflect in the MoU the establishment of the National Focal Point in the Prime Minister’s
Office, the change to the Head of the Certifying Authority, changes to a number of Programme Operators and update the
financial allocations to Programme Areas following the allocation of the reserve for unforeseen developments. These
changes have been reviewed and agreed at the Annual Meeting held on 24 November 2015.
The FMC requests your agreement to the amendments by replying to this letter. This letter and your affirmative letter in
reply shall result in the said amendments to Annexes A and B to the MoU and they shall enter into force on the date of
your letter in reply. Upon entry into force, the MoU with the amended Annexes A and B shall be published on the
websites of the National Focal Point and the Financial Mechanism Office.
Yours sincerely,
Anders Erdal,
Chairman
Financial Mechanism Committee
Attachments:
1) Track changes version of Annexes A and B
2) Final version of Annexes A and B
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ANNEX A
National management and control structures
1. National Focal Point
The Prime Minister’s Office (PMO) shall act as the National Focal Point. The PMO is responsible for coordination and
harmonization of government activities, including the cohesion policy and supervision of the effective utilization of EU
and other national and international funds, in the frame of this activity the PMO is in charge of the supervision of the
planning and resource management of the Hungarian central budget in respect of EU and other international resources.
The Minister of PMO appoints the Deputy State Secretary for International Affairs as the Head of the National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat for
International Affairs, shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 4.3 thereof.
The PMO, in its role as National Focal Point, shall be bound by all commitments and undertakings made by the previous
National Focal Point, the National Development Agency.
2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority. The Treasury is an independent legal entity
within the central state administration, established by Legal Act. The Treasury is responsible for keeping a register of the
implementation of the State Budget Act and exercises financial control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, the
Compliance Department and the Financial Department operating under the supervision of the Financial Vice President of
the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection with the
task of the CA reports to the Minister for National Economy. The relationship of the Treasury with the Ministry for National
Economy is coordinated by the Deputy State Secretary responsible for the Treasury who reports to the State Secretary for
Public Finances of the Ministry for National Economy.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 4.5 thereof.

3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority. The DGAEF is an
independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF’s activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined by the
Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian Financial
Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant provisions of
European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The Director General of the DGAEF reports
to the Minister for National Economy. The relationship of the DGAEF with the Ministry for National Economy is
coordinated by the Deputy State Secretary responsible for the Treasury who reports to the State Secretary for Public
Finances of the Ministry for National Economy.
The roles and responsibilities of the Audit Authority in respect of funding from the Norwegian FM are stipulated in the
Regulation, in particular Article 4.6 thereof.
The Audit Authority is functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority and all other
institutions participating in the management and control of the Norwegian Financial Mechanism 2009–2014.

4. National public entity responsible for the preparation and submission of irregularities reports
The National Focal Point shall be responsible for the preparation and submission of irregularities reports.
The roles and responsibilities of the National Focal Point in relation to preparation and submission of irregularities reports
are stipulated in the Regulation, in particular Article 11.3 thereof.
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5. Monitoring Committee
The Monitoring Committee shall be established within six months of the signing of the Memorandum of Understanding.
Its role is stipulated in the Regulation, in particular Article 4.4 thereof.

6. The Role of the Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain responsibilities given to the Programme Operator under the Regulation to a
single Implementing Agency. Such assignment shall be stipulated in the programme agreement, and be detailed in the
programme implementation agreement. The Implementing Agency shall be a party to the programme implementation
agreement. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related
to the policy, strategic and/or bilateral aspects of the implementation of the programme. In order to establish
transparent, cost-efficient and harmonized management and control systems of the different programmes, the National
Focal Point will endeavor to ensure that responsibilities assigned to the Implementing Agency are identical for all
programmes. The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned
responsibilities shall be covered from the respective programme’s management cost referred to in Article 7.1 of the
Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the
Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure. Result of the
selection shall be subject to approval by the NMFA.

7. Strategic Report and annual meetings
In accordance with Article 2.2 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the NMFA a Strategic
Report on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 in the Beneficiary State. The Parties
shall endeavor to hold the annual meeting in the month of April every year.
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8. Organigram
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ANNEX B
Implementation framework
In accordance with Article 2.1 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on an
implementation framework outlined in this annex.
1. Financial parameters of the implementation framework
Hungary
Programme area
Energy Efficiency
Renewable Energy
Adaptation to Climate Change
Funds for Non-governmental Organisations
Children and Youth at Risk
Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage
Scholarships
Other allocations
Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.9)
Fund for bilateral relations at national level (Art. 3.5.1)
Net allocation to Hungary

EEA FM
contribution
€ 8,412,000
€ 7,711,000
€ 7,010,000
€ 13,495,000
€ 11,216,000
€ 12,618,000
€ 2,978,500
€ 1,051,500
€ 350,500
€ 64,842,500

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Donor States and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating long-term
cooperation, in particular in the programme areas listed below with donor programme partners, as well as through other
means such as partnership at project level in all programme areas supported.
The appraisal of Programme Proposals will take due account of relevant human rights- and governance-related standards
of the Council of Europe (such as those monitored by CPT, GRECO, GRETA, ECRI etc.), including the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
3. Substantive parameters of the implementation framework
The programmes described below are to be prepared and, subject to FMC approval, implemented in the Beneficiary
State.
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A. Programme Area: Energy Efficiency
Programme:

Energy Efficiency

Objective:

Reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants.

Outcomes:

Improved energy efficiency in buildings
Improved capacity at national, regional and local level to undertake
energy-efficiency measures
Increased awareness of and education in energy efficiency

Programme grant:

€ 8,412,000

Programme Operator:

Ministry of National Development

B. Programme Area: Renewable Energy
Programme:

Renewable Energy

Objective:

Increased share of renewable energy in energy use

Outcomes:

Increased renewable energy production
Increased feed-in of renewable energy to existing energy infrastructures
Improved capacity at national, regional and local level on renewable
energy solutions
Increased awareness of and education in renewable energy solutions

Programme grant:

€ 7,711,000

Programme Operator:

Ministry of National Development

Donor programme partner:

The Icelandic National Energy Authority (OS)

Specific concerns:

The programme shall focus on geothermal development, as well as
increased awareness of and education in renewable energy through a
specific small grant scheme.

C. Programme Area: Adaptation to climate change
Programme:

Adaptation to Climate Change

Objective:

Reduced human and ecosystem vulnerability to climate change

Outcomes:

Developed strategies and measures for adapting to a changing climate
Increased capacity to assess vulnerability to climate change
Increased awareness of and education in climate change adaptation

Programme grant:

€ 7,010,000

Programme Operator:

The Financial Mechanism Office (FMO) is entrusted with operating the
Programme in line with Article 5.13 of the Regulation.

Donor programme partner:

The Norwegian Directorate for Civil Protection and Emergency Planning
(DSB)

Specific concerns:

The contribution from the EEA Financial Mechanisms 2009–14 shall be
100% of the eligible expenditure of the Programme.
Co-financing shall be secured at project level.
Relevant Hungarian governmental actors shall be invited to advise on the
preparation and the implementation of the programme.
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D. Programme Area: Funds for Non-Governmental Organisations
Programme:

Fund for Non-Governmental Organisations

Objective:

Strengthened civil society development and enhanced contribution to
social justice, democracy and sustainable development

Programme grant:

€ 13,495,000

Programme Operator:

The Financial Mechanism Office (FMO) is entrusted with operating the
Programme in line with Article 5.13 of the Regulation. Appointment of the
fund operator shall be consulted with the National Focal Point.

Specific concerns:

The Programme shall support NGO capacity building. At least one third of
the programme allocation shall cover core areas of support. At least 10 %
shall be allocated to children and youth-driven organisations and/or
activities targeting children and youth. 10 % of the allocation shall target
gender issues. Issues related to the Roma population shall be clearly
targeted within this Programme.

E. Programme Area: Children and Youth at Risk
Programme:

Children and Youth at Risk

Objective:

Improved well-being of children and young people at risk

Outcomes:

Quality of child welfare systems and protection measures effectively
improved
Effective and efficient measures addressing vulnerable groups of children
and youth facing particular risks implemented
Health and social care services provided to ensure equal access for children
and youth

Programme grant:

€ 11,216,000

Programme Operator:

Ministry of Human Capacities

Donor Programme Partner:

Council of Europe

Specific concerns:

The most vulnerable groups, including the Roma population, shall be
targeted within this programme. Education and school attendance shall
also be included in the Programme.
The Cooperation committee shall include member(s) representing the
relevant public institution(s) in charge of the policy area in question.

F. Programme Area: Conservation and Revitalisation of Cultural Heritage and Natural Heritage
Programme:

Conservation and Revitalisation of Cultural Heritage and Natural Heritage.

Objective:

Cultural and natural heritage for future generation safe guarded and
conserved and made publicly accessible

Outcomes:

Cultural heritage restored, renovated and protected
Cultural heritage made accessible to the public
Cultural history documented
Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience

Programme grant:

€ 12,618,000

Programme Operator:

Prime Minister’s Office
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Donor programme partner:

Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA)

Small grants scheme:

Not less than 10 % of the total eligible expenditure of the programme shall
be set aside for a small grants scheme for projects within cultural diversity
and cultural exchange with the donor states

Specific concerns:

The Hungarian National Office of Cultural Heritage shall be invited to advise
on the preparation and the implementation of the programme and to
facilitate networking between possible project partners and relevant
stakeholders.

G. Programme Area: Scholarships
Programme:

EEA Scholarship Programme

Objective:

Enhanced human capital and knowledge base in the Beneficiary States

Programme grant:

€ 2,978,500

Programme Operator:

Tempus Public Foundation

Donor programme partners:

The Icelandic Centre for Research – RANNIS (Iceland), the National Agency
for International Education Affairs – AIBA (Liechtenstein), and the
Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education – SIU
(Norway). SIU will function as lead Donor Programme Partner.
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A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Mr Anders Erdal
Chairman of the FMC
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
B-1000 Brussels, Belgium

Reg.number: NKHÁT/124/4 /2015.

Budapest, “24“November 2015

Subject: Amendments of Annex A and Annex B to the Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA
Financial Mechanism 2009–2014 between Iceland, Liechtenstein, Norway and Hungary
Dear Mr. Erdal,
I have the honour to refer to your letter dated 24 November 2015 which reads as follows:
“In accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 2.1 of the Regulation on the Implementation of the European Economic
Area Financial Mechanism 2009–2014, the Financial Mechanism Committee (FMC) proposes that Annexes A and B to the
Memorandum of Understanding (MoU) between Iceland, Liechtenstein, Norway and the Republic of Hungary be
amended as specified in the track changes version of Annexes A and B to the MoU attached to this letter.
The suggested amendments reflect in the MoU the establishment of the National Focal Point in the Prime Minister’s
Office, the change to the Head of the Certifying Authority, changes to a number of Programme Operators and update the
financial allocations to Programme Areas following the allocation of the reserve for unforeseen developments. These
changes have been reviewed and agreed at the Annual Meeting held on 24 November 2015.
The FMC requests your agreement to the amendments by replying to this letter. This letter and your affirmative letter in
reply shall result in the said amendments to Annexes A and B to the MoU and they shall enter into force on the date of
your letter in reply. Upon entry into force, the MoU with the amended Annexes A and B shall be published on the
websites of the National Focal Point and the Financial Mechanism Office.”
I wish to inform you that the Hungarian Party shares the understandings set forth in your letter. Therefore, I have the
honour to confirm that your letter and this reply letter shall constitute an agreement between the Parties.
Thank you for your valuable cooperation in this matter.
Yours sincerely:
Zsigmond Perényi
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A LEVÉLVÁLTÁS hivatalos magyar nyelvű fordítása
A FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS BIZOTTSÁG LEVELE
Perényi Zsigmond úr
Nemzetközi Ügyekért felelős Helyettes Államtitkár
Európai Uniós Fejlesztési Programokért Felelős Államtitkárság
Magyar Miniszterelnökség
Kossuth tér 1-3.
1055 Budapest
Magyarország
Tárgy:

Brüsszel, 2015. november 24.

Az Izland, Liechtenstein, Norvégia és Magyarország közötti együttműködési megállapodás A mellékletének és B
mellékletének módosítása

Tisztelt Perényi Úr!
Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 végrehajtásáról szóló Szabályzat 2.1 cikke 3. és 4.
bekezdéseivel összhangban, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság (FMB) javasolja, hogy az Izland, Liechtenstein,
Norvégia és Magyarország közötti együttműködési megállapodás A Melléklete és B Melléklete az A és B Mellékleteknek e
levélhez csatolt, változáskövetővel ellátott verziói szerint kerüljön módosításra.
A javasolt módosítások az együttműködési megállapodásban tükrözik a Nemzeti Kapcsolattartónak a
Miniszterelnökségben történő létrehozását, az Igazoló Hatóság vezetőjének személyében beállt változást, számos
Program Operátort érintő változást és az előre nem látható fejlemények tartalékának allokálását követően frissíti a
programterületek allokációit. E változások véleményezésre kerültek, valamint megállapodtak róluk a 2015. november 24-i
Éves Ülésen.
Az FMB kéri, hogy Ön erre a levélre válaszolva fejezze ki egyetértését a módosításokkal. E levél és az Ön egyetértő
válaszlevele által az említett módosítások az A és B Mellékletekben bekövetkeznek és az Ön válaszlevele keltezési
dátumától hatályba lépnek. A hatályba lépést követően az együttműködési megállapodást a módosított A és B
Mellékletekkel együtt meg kell jeleníteni a Nemzeti Kapcsolattartó és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda honlapján.
Tisztelettel:
Anders Erdal
Elnök
Finanszírozási Mechanizmus Bizottság

Csatolmányok:
1) Az A és B Mellékletek változáskövetővel ellátott verziói
2) Az A és B mellékletek végső verziói
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Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer

A melléklet

1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét a Miniszterelnökség (ME) tölti be. A ME felelős a kormányzati tevékenységek
koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a kohéziós politikát és az európai uniós, illetve más nemzeti és
nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. Ezen tevékenység keretében a ME felelős a magyar nemzeti
költségvetés tervezéséért és az erőforrás gazdálkodásért az európai uniós és nemzetközi források tekintetében.
A Miniszterelnökséget vezető Miniszter a Nemzetközi Helyettes Államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó
vezetőjének.
A Nemzetközi Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért a Nemzetközi Helyettes Államtitkárságon belül a Nemzetközi
Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 4.3 cikke határozza meg.
A ME-re, mint Nemzeti Kapcsolattartóra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint korábbi Nemzeti
Kapcsolattartó kötelezettségei és vállalásai kötelező erejűek.
2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be. A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi
személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. A Kincstár felelős a költségvetési törvény végrehajtásának
nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is gyakorol.
Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A Kincstáron belül, a pénzügyi
elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályosság Főosztálya és az EU Támogatások Elszámolási
Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de az
igazoló hatósági szerepkörében a nemzetgazdasági miniszternek köteles beszámolni. A Kincstár és a Nemzetgazdasági
Minisztérium közötti kapcsolatot a kincstárért felelős helyettes államtitkár koordinálja, aki a Nemzetgazdasági
Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára felé tartozik jelentési kötelezettséggel.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 4.5 cikke határozza meg.

3. Ellenőrzési Hatóság
Az Ellenőrzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be. Az EUTAF
jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. Az EUTAF ellenőrzési
hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenőrzési feladatokat végez egyéb
Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusokat is. Az Ellenőrzési Hatóság feladatait a nemzetközi ellenőrzési standardokkal és a vonatkozó európai
jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Ellenőrzési Hatóság vezetőjének szerepét az EUTAF főigazgatója tölti be. AZ EUTAF főigazgatója a nemzetgazdasági
miniszternek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az EUTAF és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti kapcsolatot a
kincstárért felelős helyettes államtitkár koordinálja, aki a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős
államtitkára felé tartozik jelentési kötelezettséggel.
Az Ellenőrzési Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásai kapcsán a
Szabályzat, különösen annak 4.6 cikke határozza meg.
Az Ellenőrzési Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól, valamint minden
olyan intézménytől, amely a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának irányításában és
ellenőrzésében részt vesz.

4. A szabálytalansági jelentések készítéséért és benyújtásáért felelős nemzeti hatóság
A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a szabálytalansági jelentések elkészítéséért és benyújtásáért.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a szabálytalansági jelentések elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatosan a Szabályzat, különösen annak 11.3 cikke határozza meg.

27406

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

5. Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottságot jelen Együttműködési Megállapodás aláírását követő hat hónapon belül kell létrehozni. A
Monitoring Bizottság szerepét a Szabályzat, különösen annak 4.4 cikke határozza meg.

6. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a Programoperátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre ruházza
át. Ezen átruházás a program megállapodásban kerül rögzítésre, és a program végrehajtási megállapodásban részletes
kifejtésre. A Végrehajtó Ügynökség a program végrehajtási megállapodás szerződő fele. A Végrehajtó Ügynökség
feladatköre nem érintheti a Programoperátornak a program megvalósításával kapcsolatos szakpolitikai, stratégiai jellegű
és/vagy a kétoldalú kapcsolatok előmozdítására irányuló felelősségét. Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és
összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a
Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden program esetében megegyezzenek. A Végrehajtó Ügynökségnek
az átruházott feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit a Szabályzat 7.1 cikke szerinti program
menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. A Végrehajtó Ügynökség által teljesített
feladatok és a költségek egyértelműen ahhoz a programhoz kell, hogy hozzárendelhetők legyenek, melyhez
kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki. A kiválasztás eredményét a Norvég
Királyság Külügyminisztériumának jóvá kell hagynia.

7. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.2 cikkének értelmében, a Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a Norvég Királyság
Külügyminisztériuma részére a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kedvezményezett
országban történő végrehajtásáról. A Felek törekednek arra, hogy az éves találkozókra minden év április hónapjában
kerüljön sor.

Miniszterelnökség

Nemzetközi Helyettes
Államtitkárság
Nemzetközi Helyettes
Államtitkárság – Nemzeti
Kapcsolattartó vezetője

Nemzetgazdasági Minisztérium

IGAZOLÓ HATÓSÁG - ÁLLAMKINCSTÁR

A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese
(Igazoló Hatóság vezetője)

ELLENŐRZŐ HATÓSÁG – EURÓPAI
TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG (EUTAF)
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8. Szervezeti ábra

EUTAF Főigazgatója
(Ellenőrző Hatóság
vezetője)

NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ –

Nemzetközi Együttműködési
Programok Végrehajtási
Főosztály

EU
Támogatások
Szabályosság
Főosztály

EU
Támogatások
Elszámolási
Főosztály
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Végrehajtási keretrendszer

B melléklet

A Szabályzat 2.1 cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg.
1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői
Magyarország
Programterület
Energiahatékonyság
Megújuló energia
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Civil szervezetek támogatása
Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Ösztöndíjak
További juttatások
Technikai segítségnyújtás a Kedvezményezett ország részére (1.9 cikk)
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (3.5.1 cikk)
Nettó juttatás Magyarország számára

EGT FM
hozzájárulás
€ 8,412,000
€ 7,711,000
€ 7,010,000
€ 13,495,000
€ 11,216,000
€ 12,618,000
€ 2,978,500
€ 1,051,500
€ 350,500
€ 64,842,500

2. Különös rendelkezések
A Donor országok és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések
kialakításának ösztönzése, a felsorolt programterületek közül különösen azok esetében, melyekbe donor program
partner kerül bevonásra, valamint egyéb eszközök által, mint például a projekt szintű partnerségek a támogatott
programterületek mindegyikében.
A program javaslatok értékelése során az Európa Tanács emberi jogokkal és kormányzással kapcsolatos standardjait
figyelembe kell venni – így a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott
Európai Bizottság (CPT), a Korrupció Ellenes Országok Csoportja (GRECO), az Emberkereskedelem elleni szakértői csoport
(GRETA), az Európai Bizottság a Rasszizmus és Intolerancia Ellen (ECRI), stb. által nyomon követett alapelveket – beleértve
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt is.

3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Kedvezményezett ország az alábbiakban meghatározott programokat dolgozza ki és hajtja végre Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság jóváhagyása esetén.
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A. programterület: Energiahatékonyság
Program:

Energiahatékonyság

Célkitűzés:

Üvegházhatású

gázok

és

légszennyező

anyagok

kibocsátásának

csökkentése
Eredmények:

Épületek energiahatékonyságának javulása
Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés energiahatékonysági
intézkedések megvalósítása érdekében
Fokozott tudatosság és oktatás az energiahatékonyság területén

Program támogatási összeg:

€ 8,412,000

Program operátor:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

B. programterület: Megújuló energia
Program:

Megújuló energia

Célkitűzés:

A

megújuló

energiaforrások

arányának

növekedése

az

betáplálása

a

energia

felhasználásban
Eredmények:

Megújuló energia termelésének fokozása
Megújuló

energia

nagyobb

mértékű

meglévő

energiahálózatba
Nemzeti, regionális és helyi szintű kapacitásfejlesztés a megújuló
energiaforrások alkalmazása érdekében
Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása
területén
Programtámogatási összeg:

€ 7,711,000

Program operátor:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Donor program partner:

Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)

Különös rendelkezések:

A program kiemelt célja geotermikus energiát hasznosító fejlesztések
megvalósítása, valamint egy kis összegű támogatási alap segítségével a
tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások alkalmazása
területén.

C. programterület: Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Program:

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Célkitűzés:

Az

ember

és

az

ökoszisztéma

éghajlatváltozással

szembeni

sérülékenységének csökkentése
Eredmények:

Stratégiák és intézkedések kidolgozása az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás érdekében
Kapacitásfejlesztés

az

éghajlatváltozással

szembeni

sérülékenység

értékelése érdekében
Fokozott tudatosság és oktatás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
területén
Program támogatási összeg:

€ 7,010,000
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A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda kap
megbízást a Szabályzat 5.13 cikke értelmében.

Donor program partner:

Norvég Polgári- és Katasztrófavédelemi Igazgatóság (DBS)

Különös rendelkezések:

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszaka a program
elszámolható költségeit 100%-ban támogatja.
A társfinanszírozást projekt szinten szükséges biztosítani
Az

érintett

magyar

kormányzati

szereplőket

felkérik

a

program

kidolgozásában és végrehajtásában való tanácsadásra.

D. programterület: Civil szervezetek támogatása
Program:

Civil szervezetek támogatása

Célkitűzés:

A civil társadalom fejlődésének megerősítése és fokozott hozzájárulás a
társadalmi

igazságossághoz,

a

demokráciához

és

a

fenntartható

fejlődéshez
Program támogatási összeg:

€ 13,495,000

Programoperátor:

A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda kap
megbízást a Szabályzat 5.13 cikke értelmében. Az alapkezelő a Nemzeti
Kapcsolattartóval egyeztetve kerül kiválasztásra.

Különös rendelkezések:

A program célja a nem-kormányzati (civil) szervezetek kapacitás fejlesztése.
A program támogatási összeg legalább egyharmadát a kiemelt támogatási
területekre kell fordítani. A program támogatási összeg minimum 10%-át a
gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy
tevékenységekre szükséges elkülöníteni, további 10%-a a nemek közti
esélyegyenlőség témáját hivatott célozni. A roma népességet érintő
tevékenységeknek szintén egyértelműen meg kell jelenni a program céljai
között.

E. programterület: Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
Program:

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok

Célkitűzés:

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok jólétének növelése

Eredmények:

Gyermekjóléti rendszerek minőségének és a gyermekvédelmi intézkedések
hatékonyságának javítása
Különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat
célzó eredményes és hatékony intézkedések
Gyermekek és fiatalok egyenlő esélyű hozzáférését lehetővé tevő
egészségügyi és jóléti szolgáltatások biztosítása

Program támogatási összeg:

€ 11,216,000

Program operátor:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Donor program partner:

Európa Tanács

Különös rendelkezések:

A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség
támogatását célozza. Az oktatás és az iskolalátogatás fokozása szintén
részét képezi a programnak.
Az Együttműködési Bizottságba a szakterületen érintett államigazgatási
intézmények képviselői is bevonásra kerülnek.
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F. programterület: Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Program:

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása.

Célkitűzés:

Kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetővé
tétele a jövő generációk számára

Eredmények:

Megőrzött, felújított és védett kulturális örökség
Kulturális örökség hozzáférhetővé tétele
Kultúrtörténet dokumentációja
Kortárs művészet és kultúra bemutatása, és szélesebb közönség elérése

Program támogatási összeg:

€ 12,618,000

Program operátor:

Miniszterelnökség

Donor program partner:

Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA)

Kis összegű támogatási alap:

A program elszámolható költségeinek minimum 10%-a egy kis összegű
támogatási alap részére kerül elkülönítésre, mely a kulturális sokszínűséget
és a donor országokkal való kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló
projekteket támogat.

Különös rendelkezések:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt felkérik a program kidolgozásában és
végrehajtásában való tanácsadásra, és hogy előmozdítsa a lehetséges
projektpartnerek és érintettek közti kapcsolatépítést.

G. programterület: Ösztöndíjak
Program:

EGT Ösztöndíj Program

Célkitűzés:

Humántőke- és tudásbázis bővítése a Kedvezményezett országban

Program támogatási összeg:

€ 2,978,500

Program operátor:

Tempus Közalapítvány

Donor program partnerek:

Izlandi Kutatóközpont – RANNIS (Izland), Nemzetközi Oktatási Ügyek
Országos Ügynöksége – AIBA (Liechtenstein), és a Norvég Felsőoktatási
Nemzetközi Együttműködési Központ – SIU (Norvégia). A vezető donor
program partner a SIU
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A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Anders Erdal úr
FMB elnöke
Finanszírozási Mechanizmus Iroda
Rue Joseph II, 12-16
B-1000 Brussels, Belgium

Iktatószám: NKHÁT/ 124/ 4/2015.

Budapest, 2015. november 24.

Tárgy: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 megvalósítására vonatkozó, Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Magyarország közötti együttműködési megállapodás A mellékletének és B mellékletének módosítása
Tisztelt Erdal Úr!
Tisztelettel hivatkozom a 2015. november 24-i levelére, mely a következőket tartalmazza:
„Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 végrehajtásáról szóló Szabályzat 2.1 cikke 3. és 4.
bekezdéseivel összhangban, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság (FMB) javasolja, hogy az Izland, Liechtenstein,
Norvégia és Magyarország közötti együttműködési megállapodás A Melléklete és B Melléklete az A és B Mellékleteknek e
levélhez csatolt, változáskövetővel ellátott verziói szerint kerüljön módosításra.
A javasolt módosítások az együttműködési megállapodásban tükrözik a Nemzeti Kapcsolattartónak a
Miniszterelnökségben történő létrehozását, az Igazoló Hatóság vezetőjének személyében beállt változást, számos
Program Operátort érintő változást és az előre nem látható fejlemények tartalékának allokálását követően frissíti a
programterületek allokációit. E változások véleményezésre kerültek, valamint megállapodtak róluk a 2015. november 24-i
Éves Ülésen.
Az FMB kéri, hogy Ön erre a levélre válaszolva fejezze ki egyetértését a módosításokkal. E levél és az Ön egyetértő
válaszlevele által az említett módosítások az A és B Mellékletekben bekövetkeznek és az Ön válaszlevele keltezési
dátumától hatályba lépnek. A hatályba lépést követően az együttműködési megállapodást a módosított A és B
Mellékletekkel együtt meg kell jeleníteni a Nemzeti Kapcsolattartó és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda honlapján.”
Ezúton tájékoztatom, hogy a magyar fél egyetért az ön levelében megfogalmazottakkal. Ennek következtében ezúton
tisztelettel megerősítem, hogy az ön levele és jelen válaszlevél a Felek közötti megállapodásnak tekintendő.
Köszönöm az ügyben tanúsított értékes együttműködését.
Tisztelettel,
Perényi Zsigmond”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás
módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
(A Norvég Királyság és Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás Magyarország vonatkozásában
2015. november 24-én lépett nemzetközi jogilag hatályba.)
1. §		
A Kormány a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„LEVÉLVÁLTÁS
a Norvég Királyság és Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról
A NORVÉG KÜLÜGYMINISZTÉRIUM LEVELE
Mr Zsigmond Perényi
Deputy State Secretary for International Affairs
State Secretariat for European Union Development Programmes
Hungarian Prime Minister’s Office
Kossuth tér 1-3
1055 Budapest HUNGARY
Subject:

Brussels, 24 November 2015

Amendments of Annex A and Annex B to the MoU between the Kingdom of Norway and Hungary

Dear Mr Perényi,
In accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 2.1 of the Regulation on the Implementation of the European Economic
Area Financial Mechanism 2009-2014, the Financial Mechanism Committee (FMC) proposes that Annexes A and B to the
Memorandum of Understanding (MoU) between Iceland, Liechtenstein, Norway and the Republic of Hungary be
amended as specified in the track changes version of Annexes A and B to the MoU attached to this letter.
The suggested amendments reflect in the MoU the establishment of the National Focal Point in the Prime Minister’s
Office, the change to the Head of the Certifying Authority, changes to a number of Programme Operators and update the
financial allocations to Programme Areas following the allocation of the reserve for unforeseen developments. These
changes have been reviewed and agreed at the Annual Meeting held on 24 November 2015.
The FMC requests your agreement to the amendments by replying to this letter. This letter and your affirmative letter in
reply shall result in the said amendments to Annexes A and B to the MoU and they shall enter into force on the date of
your letter in reply. Upon entry into force, the MoU with the amended Annexes A and B shall be published on the
websites of the National Focal Point and the Financial Mechanism Office.
Yours sincerely,
Anders Erdal,
Deputy Director General
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Attachments:
1) Track changes version of Annexes A and B
2) Final version of Annexes A and B
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National management and control structures

ANNEX A

1. National Focal Point
The Prime Minister’s Office (PMO) shall act as the National Focal Point. The PMO is responsible for coordination and
harmonization of government activities, including the cohesion policy and supervision of the effective utilization of EU
and other national and international funds, in the frame of this activity the PMO is in charge of the supervision of the
planning and resource management of the Hungarian central budget in respect of EU and other international resources.
The Minister of PMO appoints the Deputy State Secretary for International Affairs as the Head of the National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat for
International Affairs, shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 4.3 thereof.
The PMO, in its role as National Focal Point, shall be bound by all commitments and undertakings made by the previous
National Focal Point, the National Development Agency.

2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority. The Treasury is an independent legal entity
within the central state administration, established by Legal Act. The Treasury is responsible for keeping a register of the
implementation of the State Budget Act and exercises financial control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, the
Compliance Department and the Financial and Irregularity Reporting Department operating under the supervision of the
Financial Vice President of the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection with the
task of the CA reports to the Minister for National Economy. The relationship of the Treasury with the Ministry for National
Economy is coordinated by the Deputy State Secretary responsible for the Treasury who reports to the State Secretary for
Public Finances of the Ministry for National Economy.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 4.5 thereof.

3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority. The DGAEF is an
independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF’s activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined by the
Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian Financial
Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant provisions of
European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The Director General of the DGAEF reports
to the Minister for National Economy. The relationship of the DGAEF with the Ministry for National Economy is
coordinated by the Deputy State Secretary responsible for the Treasury who reports to the State Secretary for Public
Finances of the Ministry for National Economy.
The roles and responsibilities of the Audit Authority in respect of funding from the EEA FM are stipulated in the
Regulation, in particular Article 4.6 thereof.
The Audit Authority is functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority and all other
institutions participating in the management and control of the EEA Financial Mechanism 2009–2014.

4. National public entity responsible for the preparation and submission of irregularities reports
The National Focal Point shall be responsible for the preparation and submission of irregularities reports.
The roles and responsibilities of the National Focal Point in relation to preparation and submission of irregularities reports
are stipulated in the Regulation, in particular Article 11.3 thereof.
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5. Monitoring Committee
The Monitoring Committee shall be established within six months of the signing of the Memorandum of Understanding.
Its role is stipulated in the Regulation, in particular Article 4.4 thereof.

6. The Role of the Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain responsibilities given to the Programme Operator under the Regulation to a
single Implementing Agency. Such assignment shall be stipulated in the programme agreement, and be detailed in the
programme implementation agreement. The Implementing Agency shall be a party to the programme implementation
agreement. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related
to the policy, strategic and/or bilateral aspects of the implementation of the programme. In order to establish
transparent, cost-efficient and harmonized management and control systems of the different programmes, the National
Focal Point will endeavour to ensure that responsibilities assigned to the Implementing Agency are identical for all
programmes. The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned
responsibilities shall be covered from the respective programme’s management cost referred to in Article 7.1 of the
Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the
Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure. Result of the
selection shall be subject to approval by the FMC.

7. Strategic Report and annual meetings
In accordance with Article 2.2 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the FMC a Strategic
Report on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2009–2014 in the Beneficiary State. The Parties shall
endeavour to hold the annual meeting in the month of April every year.
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8. Organigram
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ANNEX B
Implementation framework

In accordance with Article 2.1 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on an
implementation framework outlined in this annex.
1.

Financial parameters of the implementation framework

Hungary
Programme area
Green Industry Innovation
Global fund for Decent Work and Tripartite Dialogue
Bilateral Research Cooperation
Capacity-building and Institutional Cooperation between Beneficiary State and Norwegian
Public Institutions, Local and Regional Authorities
Public Health Initiatives
Other allocations
Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.9)
Fund for bilateral relations at national level (Art. 3.5.1)
Net allocation to Hungary

Norwegian FM
contribution
€ 22,880,000
€ 832,000
€ 24,128,000
€ 10,816,000
€ 16,640,000
€ 1,248,000
€ 416,000
€ 76,960,000

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Donor States and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating long-term
cooperation, in particular in the programme areas listed below with donor programme partners, as well as through other
means such as partnership at project level in all programme areas supported.
The appraisal of Programme Proposals will take due account of relevant human rights- and governance-related standards
of the Council of Europe (such as those monitored by CPT, GRECO, GRETA, ECRI etc.), including the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

3. Substantive parameters of the implementation framework
The programmes described below are to be prepared and, subject to NMFA approval, implemented in the Beneficiary
State
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A. Programme Area: Green Industry Innovation
Programme:

Green Industry Innovation

Objective:

Increased competitiveness of green enterprises, including greening of
existing industries, green innovation and green entrepreneurship

Outcomes:

Reduced production of waste and reduced emissions to air, water and
ground
More use of environmentally friendly technologies
Increased green job creation and entrepreneurship

Programme grant:

€ 22,880,000

Programme Operator:

Szent István University

Donor programme partner:

Innovation Norway

B. Programme Area: Global Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue
Programme:

Decent work

Objective:

Decent work promoted and tripartite cooperation improved between
employers’ organisations, trade unions and public authorities in supporting
equitable and sustainable economic and social development

Programme grant:

€ 832,000

Programme Operator:

Innovation Norway

C. Programme Area: Bilateral research cooperation
Programme:
Objective:

Norwegian-Hungarian Research Programme
Enhanced research-based knowledge development in the Beneficiary
States through enhanced research cooperation between Norway and the
Beneficiary States

Programme grant:

€ 24,128,000

Programme Operator:

National Research, Development and Innovation Office

Donor programme partner:

The Research Council of Norway

Specific concerns:

The main focus of the programme should be on environment and health.
Research in the field of social sciences and humanities shall also be eligible
for support. The programme shall include an allocation of € 1.0 million for
gender-related research.
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D. Programme Area: Capacity-building and Institutional Cooperation between Beneficiary State and Norwegian
Public Institutions, Local and Regional Authorities
Programme:

Capacity-Building and Institutional Cooperation between Beneficiary State
and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities

Objective:

Strengthened institutional capacity and human resource development in
public institutions, local and regional authorities in the Beneficiary States
within the agreed priority sectors through cooperation and transfer of
knowledge with similar institutions and authorities in Norway

Programme grant:

€ 10,816,000

Programme Operator:

National Focal Point

Specific concerns:

At least 30 % of the allocation shall be targeted towards local and regional
institutional development. 10% of the allocation will target gender issues.
Lifelong learning will be included.
Pre-defined project(s) shall be approved jointly by the NMFA and the
National Focal Point and each pre-defined project will involve partnership
with one or more institutions from Norway.

E. Programme Area: Public Health Initiatives
Programme:

Public Health Initiatives

Objective:

Improved public health and reduced health inequalities.

Outcomes:

Reduced inequalities between user groups.
Improved access to and quality of health services, including reproductive
and preventive child health care.
Life-style-related diseases prevented or reduced.
Improved mental health services

Programme grant:

€ 16,640,000

Programme Operator:

Ministry of human Capacities

Donor programme partner:

Norwegian Institute of Public Health

Specific concerns:

The most vulnerable groups, including the Roma population shall be
targeted within this programme
The Cooperation committee shall include member(s) representing the
relevant public institution(s) in charge of the policy area in question
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A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Mr Anders Erdal
Chairman of the FMC
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
B-1000 Brussels, Belgium

Reg.number: NKHÁT/124/5/2015.

Budapest, “24“ November 2015

Subject: Amendments of Annex A and Annex B to the Memorandum of Understanding on the Implementation of the
Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 between the Kingdom of Norway and the Government of
Hungary
Dear Mr. Erdal,
I have the honour to refer to your letter dated 24 November 2015 which reads as follows:
“In accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 2.1 of the Regulation on the Implementation of the Norwegian
Financial Mechanism 2009–2014, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA) proposes that Annexes A and B to the
Memorandum of Understanding (MoU) between the Kingdom of Norway and the Republic of Hungary be amended as
specified in the track changes version of Annexes A and B to the MoU attached to this letter.
The suggested amendments reflect in the MoU the establishment of the National Focal Point in the Prime Minister’s
Office, the change to the Head of the Certifying Authority, changes to a number of Programme Operators and update the
financial allocations to Programme Areas following the allocation of the reserve for unforeseen developments. These
changes have been reviewed and agreed at the Annual Meeting held on 24 November 2015.
The NMFA requests your agreement to the amendments by replying to this letter. This letter and your affirmative letter in
reply shall result in the said amendments to Annexes A and B to the MoU and they shall enter into force on the date of
your letter in reply. Upon entry into force, the MoU with the amended Annexes A and B shall be published on the
websites of the National Focal Point and the Financial Mechanism Office.”
I wish to inform you that the Hungarian Party shares the understandings set forth in your letter. Therefore, I have the
honour to confirm that your letter and this reply letter shall constitute an agreement between the Parties.
Thank you for your valuable cooperation in this matter.
Yours sincerely:

Zsigmond Perényi
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A LEVÉLVÁLTÁS hivatalos magyar nyelvű fordítása
A NORVÉG KÜLÜGYMINISZTÉRIUM LEVELE
Perényi Zsigmond úr
Nemzetközi Ügyekért felelős Helyettes Államtitkár
Európai Uniós Fejlesztési Programokért Felelős Államtitkárság
Magyar Miniszterelnökség
Kossuth tér 1-3.
1055 Budapest
Magyarország
Tárgy:

Brüsszel, 2015. november 24.

A Norvég Királyság és Magyarország közötti együttműködési megállapodás A mellékletének és B
mellékletének módosítása

Tisztelt Perényi Úr!
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 végrehajtásáról szóló Szabályzat 2.1 cikke 3. és 4. bekezdéseivel
összhangban, a Norvég Külügyminisztérium javasolja, hogy a Norvég Királyság és Magyarország közötti együttműködési
megállapodás A Melléklete és B Melléklete az A és B Mellékleteknek e levélhez csatolt, változáskövetővel ellátott verziói
szerint kerüljön módosításra.
A javasolt módosítások az együttműködési megállapodásban tükrözik a Nemzeti Kapcsolattartónak a
Miniszterelnökségben történő létrehozását, az Igazoló Hatóság vezetőjének személyében beállt változást, számos
Program Operátort érintő változást és az előre nem látható fejlemények tartalékának allokálását követően frissíti a
programterületek allokációit. E változások véleményezésre kerültek, valamint megállapodtak róluk a 2015. november 24-i
Éves Ülésen.
A Norvég Külügyminisztérium kéri, hogy Ön erre a levélre válaszolva fejezze ki egyetértését a módosításokkal. E levél és
az Ön egyetértő válaszlevele által az említett módosítások az A és B Mellékletekben bekövetkeznek és az Ön válaszlevele
keltezési dátumától hatályba lépnek. A hatályba lépést követően az együttműködési megállapodást a módosított A és B
Mellékletekkel együtt meg kell jeleníteni a Nemzeti Kapcsolattartó és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda honlapján.
Tisztelettel:
Anders Erdal
főigazgató helyettes
Norvég Külügyminisztérium
Csatolmányok:
1) Az A és B Mellékletek változáskövetővel ellátott verziói;
2) Az A és B mellékletek végső verziói.
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Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer

A melléklet

1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét a Miniszterelnökség (ME) tölti be.
A ME felelős a kormányzati tevékenységek koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a kohéziós politikát és az
európai uniós, illetve más nemzeti és nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. Ezen tevékenység
keretében a ME felelős a magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és az erőforrás gazdálkodásért az európai uniós és
nemzetközi források tekintetében.
A Miniszterelnökséget vezető Miniszter a Nemzetközi Helyettes Államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó
vezetőjének.
A Nemzetközi Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért a Nemzetközi Helyettes Államtitkárságon belül a Nemzetközi
Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 4.3 cikke határozza meg.
A ME-re, mint Nemzeti Kapcsolattartóra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint korábbi Nemzeti
Kapcsolattartó kötelezettségei és vállalásai kötelező erejűek.

2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be. A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi
személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. A Kincstár felelős az költségvetési törvény végrehajtásának
nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is gyakorol.

Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A Kincstáron belül, a pénzügyi
elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályosság Főosztálya és az EU Támogatások Elszámolási
Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de az
igazoló hatósági szerepkörében a nemzetgazdasági miniszternek köteles beszámolni. A Kincstár és a Nemzetgazdasági
Minisztérium közötti kapcsolatot a kincstárért felelős helyettes államtitkár koordinálja, aki a Nemzetgazdasági
Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára felé tartozik jelentési kötelezettséggel.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 4.5 cikke határozza meg.

3. Ellenőrzési Hatóság
Az Ellenőrzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be. Az EUTAF
jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. Az EUTAF ellenőrzési
hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenőrzési feladatokat végez egyéb
Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusokat is. Az Ellenőrzési Hatóság feladatait a nemzetközi ellenőrzési standardokkal és a vonatkozó európai
jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Ellenőrzési Hatóság vezetőjének szerepét az EUTAF főigazgatója tölti be. AZ EUTAF főigazgatója a nemzetgazdasági
miniszternek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az EUTAF és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti kapcsolatot a
kincstárért felelős helyettes államtitkár koordinálja, aki a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős
államtitkára felé tartozik jelentési kötelezettséggel.
Az Ellenőrzési Hatóság feladatait és kötelezettségeit az EGT Finanszírozási Mechanizmusok támogatásai kapcsán a
Szabályzat, különösen annak 4.6 cikke határozza meg.
Az Ellenőrzési Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól, valamint minden
olyan intézménytől, amely az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának irányításában és
ellenőrzésében részt vesz.

4. A szabálytalansági jelentések készítéséért és benyújtásáért felelős nemzeti hatóság
A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a szabálytalansági jelentések elkészítéséért és benyújtásáért.
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A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a szabálytalansági jelentések elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatosan a Szabályzat, különösen annak 11.3 cikke határozza meg.

5. Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottságot jelen Együttműködési Megállapodás aláírását követő hat hónapon belül kell létrehozni. A
Monitoring Bizottság szerepét a Szabályzat, különösen annak 4.4 cikke határozza meg.

6. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a Programoperátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre ruházza
át. Ezen átruházás a program megállapodásban kerül rögzítésre, és a program végrehajtási megállapodásban részletes
kifejtésre. A Végrehajtó Ügynökség a program végrehajtási megállapodás szerződő fele. A Végrehajtó Ügynökség
feladatköre nem érintheti a Programoperátornak a program megvalósításával kapcsolatos szakpolitikai, stratégiai jellegű
és/vagy a kétoldalú kapcsolatok előmozdítására irányuló felelősségét. Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és
összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a
Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden program esetében megegyezzenek. A Végrehajtó Ügynökségnek
az átruházott feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit a Szabályzat 7.1 cikke szerinti program
menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. A Végrehajtó Ügynökség által teljesített
feladatok és a költségek egyértelműen ahhoz a programhoz kell, hogy hozzárendelhetők legyenek, melyhez
kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki. A kiválasztás eredményét a
Finanszírozási Mechanizmus Bizottságnak jóvá kell hagynia.

7. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.2 cikkének értelmében, a Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a Finanszírozási
Mechanizmus Bizottság részére az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának a Kedvezményezett
országban történő végrehajtásáról. A Felek törekednek arra, hogy az éves találkozókra minden év április hónapjában
kerüljön sor.
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8. Szervezeti ábra

Miniszterelnökség

Nemzetközi Helyettes
Államtitkárság
Nemzetközi Helyettes
Államtitkárság – Nemzeti
Kapcsolattartó vezetője

Nemzetgazdasági Minisztérium

IGAZOLÓ HATÓSÁG - ÁLLAMKINCSTÁR

A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese
(Igazoló Hatóság vezetője)

ELLENŐRZŐ HATÓSÁG – EURÓPAI
TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG (EUTAF)

EUTAF Főigazgatója
(Ellenőrző Hatóság
vezetője)

NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ –

Nemzetközi Együttműködési
Programok Végrehajtási
Főosztály

EU
Támogatások
Szabályosság
Főosztály

EU
Támogatások
Elszámolási
Főosztály
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Végrehajtási keretrendszer

B melléklet

A Szabályzat 2.1 cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg.
1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői
Magyarország
Programterület
Zöld ipari innováció
Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért
Kétoldalú kutatási együttműködés
Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények,
helyi és regionális hatóságok között
Népegészségügyi kezdeményezések
További juttatások
Technikai segítségnyújtás a Kedvezményezett ország részére (1.9 cikk)
Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (3.5.1 cikk)
Nettó juttatás Magyarország számára

Norvég FM
hozzájárulás
€ 22,880,000
€ 832,000
€ 24,128,000
€10,816,000
€ 16,640,000
€ 1,248,000
€ 416,000
€ 76,960,000

2. Különös rendelkezések
A Norvégia és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések
kialakításának ösztönzése, a felsorolt programterületek közül különösen azok esetében, melyekbe donor program
partner kerül bevonásra, valamint egyéb eszközök által, mint például a projekt szintű partnerségek a támogatott
programterületek mindegyikében.
A program javaslatok értékelése során az Európa Tanács emberi jogokkal és kormányzással kapcsolatos standardjait
figyelembe kell venni – így a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelőzni Hivatott
Európai Bizottság (CPT), a Korrupció Ellenes Országok Csoportja (GRECO), az Emberkereskedelem elleni szakértői csoport
(GRETA), az Európai Bizottság a Rasszizmus és Intolerancia Ellen (ECRI), stb. által nyomon követett alapelveket – beleértve
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt is.

3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Kedvezményezett ország az alábbiakban meghatározott programokat dolgozza ki és hajtja végre a Norvég Királyság
Külügyminisztériumának jóváhagyása esetén.
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A. programterület: Zöld ipari innováció
Program:

Zöld ipari innováció

Célkitűzés:

Zöld vállalkozások versenyképességének növelése, ideértve a működő ipar
zöldítését, a zöld innovációt, és a zöld vállalati megoldások támogatását

Eredmények:

Hulladéktermelődés csökkenése, valamint a levegőbe, vízbe, talajba jutó
szennyezőanyagok kibocsátásának mérséklése
Környezetbarát technológiák növekvő mértékű használata
Zöld munkahelyek teremtése és zöld vállalati megoldások alkalmazása

Program támogatási összeg:

€ 22,880,000

Program operátor:

Szent István Egyetem

Donor program partner:

Innovation Norway

B. programterület: Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért
Program:

Méltányos munka

Célkitűzés:

Méltányos munka támogatása és a háromoldalú együttműködések erősítse
a munkáltatók szervezeti, a szakszervezetek és az állami hatóságok között,
az igazságos és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Programtámogatási összeg:

€ 832,000

Program operátor:

Innovation Norway

C. programterület: Kétoldalú kutatási együttműködés
Program:

Kétoldalú kutatási együttműködés

Célkitűzés:

A kutatáson alapuló tudás-fejlesztés erősítése a Kedvezményezett
országban a Norvégia és a Kedvezményezett ország közti fokozott kutatási
együttműködés segítségével

Program támogatási összeg:

€ 24,128,000

Program operátor:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Donor program partner:

Norvég Kutatási Tanács (RCN)

Különös rendelkezések:

A program fő célja a környezetvédelmi és egészségügyi tárgyú kutatások
támogatása.

A

társadalomtudományi

kutatások

szintén

jogosultak

támogatásra. A programon belül 1 millió eurót a nemek közti
esélyegyenlőség témájában folyó kutatásokra szükséges fordítani.

D. programterület: Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények,
helyi és regionális hatóságok között
Program:

Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég
közintézmények, helyi és regionális hatóságok között

Célkitűzés:

Megerősített intézményi kapacitások és humánerőforrás fejlesztése a
Kedvezményezett

ország

közintézményeiben,

helyi

és

regionális

hatóságainál a közösen meghatározásra kerülő kiemelt támogatási
területeken, a hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és
hatóságokkal való együttműködés és tudásátadás által.
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Program támogatási összeg:

€ 10,816,000

Programoperátor:

Nemzeti Kapcsolattartó

Különös rendelkezések:

A program támogatási összeg legalább 30%-át a helyi és regionális
hatóságok intézményfejlesztésére kell fordítani. A program támogatási
összeg minimum 10%-át a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására
szükséges fordítani. Az egész életen át tartó tanulás támogatásának meg
kell jelenni a program céljai között.
A kijelölt projekt(ek)et a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a
Nemzeti Kapcsolattartó közösen fogadhatja el, és minden kijelölt projekt
egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg.

E. programterület: Népegészségügyi kezdeményezések
Program:

Népegészségügyi kezdeményezések

Célkitűzés:

Javuló

népegészségügyi

állapot

és

csökkenő

egészségügyi

egyenlőtlenségek
Eredmények:

Csökkenő egyenlőtlenségek a felhasználói csoportok között
Az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javulása,
beleértve

a

reproduktív

és

preventív

gyermek-egészségügyi

szolgáltatásokat
Helytelen életmód okozta betegségek megelőzése és visszaszorítása
Mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
Program támogatási összeg:

€ 16,640,000

Program operátor:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Donor program partner:

Norvég Népegészségügyi Intézet

Különös rendelkezések:

A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség
támogatását célozza.
Az Együttműködési Bizottságba a szakterületen érintett államigazgatási
intézmények képviselői is bevonásra kerülnek.
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A MAGYAR HATÓSÁG LEVELE
Anders Erdal úr
FMB elnöke
Finanszírozási Mechanizmus Iroda
Rue Joseph II, 12-16
B-1000 Brussels, Belgium

Iktatószám: NKHÁT/124/4/2015.

Budapest, 2015. november 24.

Tárgy: A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 megvalósítására vonatkozó, Norvég Királyság és Magyarország
közötti együttműködési megállapodás A mellékletének és B mellékletének módosítása
Tisztelt Erdal Úr!
Tisztelettel hivatkozom a 2015. november 24-i levelére, mely a következőket tartalmazza:
„A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 végrehajtásáról szóló Szabályzat 2.1 cikke 3. és 4. bekezdéseivel
összhangban, a Norvég Külügyminisztérium javasolja, hogy a Norvég Királyság és Magyarország közötti együttműködési
megállapodás A Melléklete és B Melléklete az A és B Mellékleteknek e levélhez csatolt, változáskövetővel ellátott verziói
szerint kerüljön módosításra.
A javasolt módosítások az együttműködési megállapodásban tükrözik a Nemzeti Kapcsolattartónak a
Miniszterelnökségben történő létrehozását, az Igazoló Hatóság vezetőjének személyében beállt változást, számos
Program Operátort érintő változást és az előre nem látható fejlemények tartalékának allokálását követően frissíti a
programterületek allokációit. E változások véleményezésre kerültek, valamint megállapodtak róluk a 2015. november 24-i
Éves Ülésen.
A Norvég Külügyminisztérium kéri, hogy Ön erre a levélre válaszolva fejezze ki egyetértését a módosításokkal. E levél és
az Ön egyetértő válaszlevele által az említett módosítások az A és B Mellékletekben bekövetkeznek és az Ön válaszlevele
keltezési dátumától hatályba lépnek. A hatályba lépést követően az együttműködési megállapodást a módosított A és B
Mellékletekkel együtt meg kell jeleníteni a Nemzeti Kapcsolattartó és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda honlapján.”
Ezúton tájékoztatom, hogy a magyar fél egyetért az ön levelében megfogalmazottakkal. Ennek következtében ezúton
tisztelettel megerősítem, hogy az ön levele és jelen válaszlevél a Felek közötti megállapodásnak tekintendő.
Köszönöm az ügyben tanúsított értékes együttműködését.
Tisztelettel,
Perényi Zsigmond”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
gondoskodik.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott,
energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása prioritási tengelyen a megújuló
energiaforrások felhasználásának növelése és az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának
növelése nemzeti egyedi célkitűzésekhez kapcsolódóan a beruházási prioritások keretében támogatott
intézkedésekre – a közszféra szervezetek számára tervezett beruházások megvalósítását szolgáló projektekre –
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
előkészítés: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1 alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység vagy
dokumentum,
2.
kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,
3.
konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,
4.
konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített
személy,
5.
közszféra szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti szervezet,
az egyházi jogi személy kivételével,
6.
támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,
7.
végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti
kedvezményezett,
8.
szakpolitikai felelős: a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott, és a 18. §-ban
felsorolt feladatokat ellátó szervezet.

II. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNYRENDSZER
3. A miniszter feladatai
3. §

(1) A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait az Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. §		
A miniszter
a)
összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét,
módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
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b)
c)
d)

5. §

figyelemmel kíséri az 1. § szerinti projektek megvalósítását, összehangolja a vonatkozó energetikai célú
fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások felhasználását,
a szakpolitikai felelőssel együttműködve meghatározza az 1. § szerinti projektek ütemezését,
az a)–c) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező
irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

(1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így
különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok
megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.
(3) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról gondoskodni. Az e rendeletben
foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős
számára továbbíthat adatot.
(4) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Társaság útján, eredeti formájukban, elektronikus
formában vagy papír alapon tartja nyilván.
(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős
gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá
tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A Társaság feladatai
6. §

(1) A Társaság
a)
szükség esetén javaslatot tesz a miniszternek és a szakpolitikai felelősnek az 1. § szerinti projekteket érintő
jogszabályok módosítására, együttműködve az e projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító
hatósággal,
b)
a miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában, az 1. § szerinti
projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,
c)
kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős
szervezettel, valamint az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,
d)
negyedévente jelentést készít a miniszter részére a tevékenységéről és az 1. § szerinti projektek
előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja – az ok megjelölésével – a minisztert, ha a projektek
megvalósítása késedelmet szenvedhet,
e)
ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat vagy a tulajdonosi joggyakorló
utasításával a hatáskörébe utal.
(2) A Társaság az 1. § szerinti projektekkel összefüggésben Támogatást igénylőként (mint a konzorcium vezetője)
eljárva előkészíti a projekteket. A támogatási szerződés megkötését követően pedig, mint kedvezményezett ellátja
a projektek megvalósításával kapcsolatos valamennyi projektmenedzsment feladatot és lebonyolítja a beszerzési és
közbeszerzési eljárásokat.

III. FEJEZET
AZ 1. § SZERINTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI
7. §

(1) Az 1. § szerinti projektek esetén a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell megkötni a támogatási szerződést.
(2) A végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.
(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és
kötelezettségeiket, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.
(4) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából nem szerezhet vagyont, a létrehozott vagyont és az előállított
szellemi terméket térítésmentesen át kell adnia más konzorciumi tag részére.
(5) Amennyiben az 1. § szerinti projektek megvalósításával kapcsolatosan el nem számolható költség merül fel, azt
a konzorciumi tag – ide nem értve a kijelölt szervezetet – köteles biztosítani.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. Hatályba léptető rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,
a 12. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 15. § és a 19. § tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
53. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az őstermelői igazolvány
1. §

(1) Az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány) a mezőgazdasági
őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői
tevékenység) folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)
mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
(2) Az igazolványnak tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat. Az igazolványnak részét képezi a 2. melléklet
szerinti adatokat tartalmazó értékesítési betétlap.

2. §

(1) A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy hatályos igazolvánnyal rendelkezhet.
(2) A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok közös őstermelői igazolványát (a továbbiakban: közös
igazolvány) annak a családtagnak a nevére kell kiállítani, akit az Szja. tv. 78/A. § (2) bekezdése szerinti együttes
nyilatkozatban egybehangzóan megneveztek. A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok együttesen
egy közös igazolvánnyal rendelkeznek.
(3) Közös igazolvány kiváltása esetén az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapon fel kell tüntetni az Szja. tv.
78/A. § (2) bekezdése szerint együttes nyilatkozatot tevő, közös háztartásban élő családtagok azonosító adatait.
(4) Közös igazolvány kiváltása esetén az abban bejegyzésre kerülő személy köteles a korábban kiváltott hatályos
igazolványát a közös igazolvány kiváltásának kérelmezésekor a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) ügyfél állandó lakóhelye
szerint illetékes megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító) leadni.
(5) Amennyiben a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, tizenöt napon
belül új értékesítési betétlap kiadását kell kérelmezni a kiállítónál.

3. §

(1) Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.
(2) Az igazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiállítása napjától a kiállítást követő ötödik adóév utolsó
napjáig hatályos.
(3) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő igazolványa tárgyév végével hatályát veszti, az őstermelő tárgyév
október 1. és december 31. napja között kérheti új igazolvány kiállítását. Ez esetben az új igazolvány a tárgyévet
követő év első napjától a hatályának kezdetét követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos.
(4) Az igazolvány az ügyfél választása alapján a
a)
hatályának kezdete szerinti adóévre, vagy
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b)
hatályának kezdetétől számított legfeljebb három adóévre
vonatkozó értékesítési betétlappal együtt adható ki.
(5) A (4) bekezdés szerinti értékesítési betétlap kiadását követően értékesítési betétlap az ügyfél kérelmére kizárólag
a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési
betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.
(6) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap
a)
az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig,
b)
a kiállítás napjától hatályos, ha az a) pontban említett időpontot követően
kérelmezi.
(7) Ugyanarra az adóévre vonatkozó, folytatólagos sorszámmal ellátott értékesítési betétlapot kell kiadni, ha az előző
értékesítési betétlap betelt. Az értékesítési betétlap elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén ennek
tényét az ismételten kiadott értékesítési betétlapon fel kell tüntetni.

2. Nyilvántartás
4. §

(1) Az Szja tv. 81/A. §-a alapján, a 3. melléklet szerinti adattartalmú közhiteles hatósági nyilvántartást (a továbbiakban:
Nyilvántartás) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben vezeti.
(2) A NÉBIH a Nyilvántartáshoz a NAK és a megyei kormányhivatal számára hozzáférést biztosít.

3. Az igazolvány kiadása, érvényesítése, cseréje, módosítása
5. §

(1) Az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét és módosítását a kiállítónál kell kérelmezni.
(2) A kérelem előterjesztésekor az ügyfélnek igazolnia kell az igazolványra való jogosultságát. A kiállítónak a kérelem
benyújtásakor ellenőriznie kell az ügyfél személyazonosságát.
(3) Az igazolvány kiadásának feltétele az Szja. tv. 78/A. § (1) és (2) bekezdésében és a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. §
(2) bekezdésében előírt nyilatkozatok megtétele.
(4) A kérelmet a 4. mellékletben foglalt adattartalommal az ügyfél által közölt adatok alapján a kiállító állítja elő.
(5) Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba
foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi
állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.
(6) A személyesen eljáró ügyfél vagy a helyette eljáró személy a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfél
írásképtelensége esetén, a kérelmen ezt a tényt a kiállítónak – az aláírás céljára szolgáló rovatban – fel kell tüntetni.

6. §

(1) A kiállító – az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként – a mezőgazdasági őstermelő részére
az 5. melléklet szerinti adattartalommal ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától számított
hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv.
mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
(2) Az igazolványt az ügyfél választása szerint
a)
postai úton, könyvelt küldeményként kell továbbítani, vagy
b)
az átvételre való felhívást követően a kérelmezés helyén kell átadni
a mezőgazdasági őstermelő vagy meghatalmazottja részére.
(3) A postai úton át nem vett igazolványt a mezőgazdasági őstermelő vagy a helyette eljáró személy veheti át
a kiállítónál.
(4) Az át nem vett igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – a NAK az igazolvány kiállításától számított egy
év elteltével megsemmisíti, és e tényt rögzíti a Nyilvántartásban.
(5) A kiállító az igazolványokkal és értékesítési betétlapokkal kapcsolatos adatokat az igazolvány és értékesítési
betétlap kiadásával, az igazolvány módosításával, cseréjével, bevonásával egyidejűleg a Nyilvántartásban rögzíti.
(6) A NÉBIH a Nyilvántartásban hivatalból rögzíti, ha
a)
a mezőgazdasági őstermelő elhalálozott,
b)
az igazolvány hatályát vesztette.
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(7) Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány esetében az új igazolvány kiállítására az e §-ban
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. §

(1) A 3. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változásokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – évente egyszer,
június 15. napjáig kell bejelenteni a kiállítónak.
(2) A mezőgazdasági őstermelő köteles a 3. melléklet 1–17. pontjai, 20. pont 20.4. alpontja, 21. pont 21.2. alpontja,
22. pont 22.1. alpontja, valamint 25. pontja szerinti adataiban bekövetkezett változásokat a változás
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni a kiállítónak.
(3) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő 1. melléklet 1. pontja szerinti adataiban változás következik be, vagy
az igazolvány hibás adatokkal került kiadásra, a kiállító a mezőgazdasági őstermelő részére új igazolványt és
értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány cseréjére a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A csere
elvégzése érdekében az igazolványt a kiállítónál kell leadni.
(4) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelőnek kizárólag az 1. melléklet 2. pontja szerinti adataiban következik be
változás, úgy a kiállító a részére módosítás céljából átadott igazolvány elektronikus adatait módosítja.
(5) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő 2. melléklet szerinti adataiban változás következik be, vagy az értékesítési
betétlap hibás adatokkal került kiadásra, a kiállító a mezőgazdasági őstermelő részére új értékesítési betétlapot ad
ki.

8. §

(1) A mezőgazdasági őstermelő az igazolvány, illetve értékesítési betétlap elvesztését, megsemmisülését,
megrongálódását köteles a kiállítónak haladéktalanul bejelenteni. A talált igazolványt a kiállítóhoz kell eljuttatni.
(2) Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány, illetve értékesítési betétlap helyett a kiállító
kérelemre újat ad ki.

9. §

(1) A mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolványt tizenöt napon belül a kiállítónak leadni, ha a tevékenység
végzésével felhagy vagy azt nem mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni.
(2) A leadott igazolványt a kiállítónak át kell lyukasztania, a papír formátumú igazolványt „érvénytelen”
bélyegzőlenyomattal kell ellátnia. Az átlyukasztott, érvénytelen jelzéssel ellátott igazolványt az ügyfél részére vissza
kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a megrongálódott, valamint a cserével érintett igazolványra,
amennyiben ezek helyett új igazolvány kerül kiállításra.

4. Az igazolvány használatának szabályai
10. §

(1) Az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott
esetekben és módon – felhívásra – bemutatni.
(2) Tilos az igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni.
(3) Az igazolványba bejegyzést kizárólag a kiállító tehet.

11. §

(1) Az értékesítési betétlapra adatokat az Szja. tv. 6. számú melléklete szerinti, az őstermelői tevékenység során
előállított terméket (a továbbiakban: őstermelői termék) vásárló kifizető és a mezőgazdasági őstermelő jegyezhet
be.
(2) A kifizető az őstermelői termék vétele esetén az értékesítési betétlapra a kiállított bizonylat alapján folyamatosan
jegyzi be az értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, a bizonylat számát, nevét (cégnevét), valamint
e bejegyzéseket aláírásával hitelesíti.
(3) A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapra
a)
negyedévenként bejegyzi azon értékesítésének általa vezetett bevételi nyilvántartása szerinti összesített
összegét, amelyeket a negyedév utolsó napjáig nem kifizetőtől őstermelői termék ellenértékeként kapott,
b)
időrendben bejegyzi mindazokat az értékesítési összegeket, amelyeket bármely ok miatt az értékesítési
betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be, valamint
c)
elvégzi az értékesítéseknek az adóelőlegfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegezését.
(4) Az értékesítési betétlap elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén a mezőgazdasági őstermelő az új
értékesítési betétlapra – az értékesítést igazoló bizonylatok és az általa vezetett bevételi nyilvántartása alapján –
bejegyzi bevételeit.
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(5) A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegezésével,
az üresen maradt sorok áthúzásával lezárja.
(6) Az értékesítési betétlap – az értékesítést igazoló bizonylatokkal, tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat
igazoló számlákkal, vagy más, az adókötelezettséggel kapcsolatos bizonylattal, saját feljegyzéssel (az adóelőlegfizetéshez alkalmazott jövedelemszámítással) együtt – a mezőgazdasági őstermelő által megőrzendő bizonylat.
(7) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket a közös igazolvány részét képező értékesítési betétlapra is alkalmazni kell.
12. §

(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt
a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.
(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett
az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal
a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem
végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan
terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni
vállalkozóként értékesíthet.
(4) A megyei kormányhivatal annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői
tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.

5. Az igazolvány használatának ellenőrzése
13. §

(1) A megyei kormányhivatal az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok
valódiságának ellenőrzése során jogosult:
a)
a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását
ellenőrizni;
b)
a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, vagy a családi gazdaság nyilvántartásba
vételéről szóló határozatot, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság
igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
c)
az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
d)
az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti
vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén
lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
e)
az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
ea)
őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
eb)
egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
ec)
által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi
a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
ed)
olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
ee)
a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét a megyei kormányhivatal haladéktalanul rögzíti
a Nyilvántartásban.

14. §

(1) A megyei kormányhivatal az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új
igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát a megyei kormányhivatal – a jogsértés
súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha
az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló
eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.
(2) A megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése
érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.
(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti
a Nyilvántartásban.
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6. Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj
15. §

(1) Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
(a továbbiakban: díj) mértéke 3000 Ft. A megfizetett díj a NAK saját bevétele.
(2) A díjat az igazolvány pótlását igénylő mezőgazdasági őstermelő készpénz-átutalási megbízás útján legkésőbb
az igazolvány pótlásának kérelmezéséig köteles megfizetni.
(3) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást a mezőgazdasági őstermelő kérelméhez kell csatolni.

7. Adatszolgáltatási kötelezettség
16. §		
Az adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási
kötelezettséget, valamint az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány adattartalmával kapcsolatos
adatszolgáltatásokhoz kötődő feladatokat a NÉBIH látja el.

8. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 15. § 2016. február 1-jén lép hatályba.

18. §

(1) A 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ideiglenes igazolványnak 2016. január 1. és május 31. között
történő kiállítása esetén az ideiglenes igazolvány 2016. július 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő
őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti
adózásra.
(2) A 2016. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2016. december 31-ig, de legfeljebb a kiállításuk évétől kezdődően
számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak.
(3) A 2016. január 1. és március 20. napja között a kiállítónál előterjesztett új igazolvány kiállítása iránti kérelem alapján
kiadott új igazolvány a kiadás évének első napjától hatályos.

19. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és
egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában az „országos” szövegrész
helyébe a „közhiteles hatósági” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az igazolványon megjelenő külső adattartalom és az igazolványban rögzített elektronikus
adattartalom
1. Az igazolványon megjelenő külső adattartalom
1.1. A 3. melléklet 1–4., és 14–15. pontja szerinti adatok
1.2. A 3. melléklet 5. és 12. pontja szerinti adatokból álló számsor
1.3. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
2. Az igazolványban rögzített elektronikus adattartalom
2.1. A 3. melléklet 1–30. pontja szerinti adatok
2.2. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány, vagy közös őstermelői igazolvány)
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2. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az értékesítési betétlap adattartalma
1. A 3. melléklet 1–8., 12., 16. pontja és 26–30. pontja szerinti adatok
2. Az értékesítési betétlapot érvényesítő kiállító hatósági pecsétje és a kiállító aláírása
3. Állatonként, illetve növényenként:
3.1. az adásvétel dátuma
3.2. az állat, illetve növény eladásáért járó összeg forintban
3.3. a vásárlást igazoló bizonylat száma
3.4. a vevő (felvásárló) neve és aláírása
4. Az adott adóévre vonatkozóan az állat, valamint – szőlő kivételével – a növény és a feldolgozott termék eladásából
származó bevételösszege összesen forintban
5. Az adott adóévre vonatkozóan a bor és must eladásából származó bevétel összege összesen forintban
6. Az adott adóévben értékesített szőlő mennyisége és egységára
7. Az adott adóévben értékesített virág és dísznövény eladásából származó bevétel összege összesen forintban
8. A 4–7. pontok szerinti adott adóévre vonatkozó összes bevétel forintban
9. Az ügyfél aláírása

3. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok
I. 		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Ügyfél adatai:
az ügyfél neve
az ügyfél születésének helye
az ügyfél születésének ideje
az ügyfél anyja születéskori családi és utóneve
a mezőgazdasági őstermelő (technikai) azonosító száma
az ügyfél adóazonosító jele
az ügyfél adószáma (amennyiben a kérelmében szerepel)
az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója (amennyiben
a kérelmében szerepel)
az ügyfél lakcíme
az ügyfél tartózkodási helye (amennyiben a kérelmében szerepel)
az ügyfél levelezési címe
az igazolvány száma
az igazolvány kiállításának ideje
az igazolvány hatályosságának kezdete és vége
az ügyfél agrárkamarai nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik vele)
közös igazolvány esetén a családtag(ok):
16.1. neve
16.2. születési helye
16.3. születési ideje
16.4. anyja születéskori családi és utóneve
16.5. adóazonosító jele
16.6. családtagi minősége
16.7. a mezőgazdasági őstermelő (technikai) azonosító száma
16.8. az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója (amennyiben
a kérelmében szerepel)
az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél családi
gazdálkodó
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II. 		 Termelési adatok:
18. az ügyfél által használt földterületek adatai:
18.1. a földterület használatának jogcíme
18.2. a használt földterület helye, címe, helyrajzi száma
18.3. a használt földterület nagysága hektárban megadva
18.4. a használt földterület művelési ága
19. az állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó épületenként megadott alábbi adatok:
19.1. az épület használati joga
19.2. az épület helye
19.3. az épület alapterülete
19.4. az épület férőhelye
19.5. az épületben tartott állatfaj megnevezése
20. a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok:
20.1. a termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése
20.2. a kultúránkénti, fajonkénti termőterület (terület hektárban)
20.3. a termelés volumenére, termelési egységre vonatkozó adat
20.4. az értékesíteni kívánt termék(ek) megnevezése
20.5. az értékesíteni kívánt termék mennyisége
21. az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatok:
21.1. a faj megnevezés
21.2. az értékesíteni kívánt termék neve
21.3. az értékesíteni kívánt termék mennyisége
22. a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok:
22.1. a vadon gyűjthető termékek körére
22.2. a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte
23. a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési eszközök
folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról szóló nyilatkozatok meglétére
vonatkozó információk
24. a tevékenység jellegére vonatkozó adat (állattenyésztés, növénytermesztés, virágtermesztés, erdőgazdálkodás,
bortermelés)
25. az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód)
III. 		 Az értékesítési betétlap kiadására vonatkozó adatok:
26. az értékesítési betétlap kiállításának kelte
27. az értékesítési betétlap hatályosságának kezdete és vége
28. az értékesítési betétlap sorszáma
29. az értékesítési betétlap kiadásának oka
IV. 		 Egyéb adatok:
30. a tárgyévben választott adózási mód
31. az ügyfél biztosítási jogviszonyára vonatkozó adat
31.1. mezőgazdasági őstermelőként biztosított
31.2. egyéb jogviszonyban biztosított
32. Visszatartás, visszavonás
32.1. oka
32.2. kezdete és vége

4. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A mezőgazdasági őstermelő és a mezőgazdasági őstermelővel közös igazolványt igénylő
nyilvántartásba vétele, valamint a nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem adattartalma
1. A 3. melléklet 1–4., 6–11., 16–25. és 29–31. pontja szerinti adatok
2. A kérelem típusa
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3. Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
4. Az adott tárgyévre vonatkozó értékesítési betétlap kiállítása iránti igény
5. Nyilatkozat a saját gazdaságról, a termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a gazdaság és a termelési
eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról
6. Nyilatkozat az adatkezelésről
7. Az igénylő aláírása
8. Közös igazolvány esetén:
8.1. Nyilatkozat a közösen választott adózási módról
8.2. Nyilatkozat a lakcím egyezéséről
8.3. Nyilatkozat más őstermelővel közös eszközök működtetésében való folyamatos részvételről

5. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az ideiglenes igazolvány adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A 3. melléklet 1–11. és 13–31. pontja szerinti adatok
Az igazolvány típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány)
Tájékoztatás az ideiglenes igazolvány hatályáról
Tájékoztatás az igazolvány megküldéséről, átvételéről és az átvétel elmaradása esetén a megsemmisítés szabályairól
Nyilatkozat betétlapok átvételéről
Tájékoztatás elveszett, megtalált igazolvány leadására vonatkozóan

A Kormány 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed a munkáltatókra és velük az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
22. pontja szerinti munkaviszonyban álló munkavállalóra, kivéve, ha törvény, kormányrendelet vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
költségtérítésére eltérő szabályt állapít meg.
2. §

(1) A belföldi hivatalos kiküldetésben (a továbbiakban: kiküldetés) lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére
a kiküldetés tartamára költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.
(2) A napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

3. §

(1) Átalányként a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg.
(2) A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek
összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok
figyelembevételével kell meghatározni.

4. §		
Nem számolható el napidíj
a)
ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el,
b)
ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.
5. §		
A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban
gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer
forint, feltéve, hogy a munkáltató a kiküldetésre nem alkalmazza a 3. §-ban foglaltakat, és a kiküldetés
többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.
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6. §		
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005.
(XII. 20.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében,
a 6. és 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §		
A rendelet célja:
a)
a vízgazdálkodási előírások megsértéséért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben eljáró szervek által kiszabott bírság megállapításának
szabályozása,
b)
a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések és hatósági határozatban vagy
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírások érvényesítése
Magyarország vízkészleteinek fenntartható használata érdekében.

2. A vízgazdálkodási bírság kiszabása és mértékének megállapítása
2. §		
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben megnevezett hatósági jogkörben
eljáró szervek a vízgazdálkodási előírás megszegése esetén az 1. mellékletben meghatározott számítási módszer
alapján, a 2. melléklet szerinti szorzótényezők figyelembevételével meghatározott összegű – de legfeljebb
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdésében, illetve a Vgtv. 32/A. §
(1) bekezdésében meghatározott mértékű – bírságot szabnak ki.
3. §

(1) Az engedély nélkül létrehozott vízilétesítmény értéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vízilétesítmény
létrehozásának teljes költségével egyezik meg, mely magában foglalja a tervezés, az engedélyezés, a beépített
anyagok és a kivitelezés költségeit is. A vízilétesítmény értékét tárgyévre számított és vonatkoztatott bruttósított
értékkel kell meghatározni.
(2) A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeinek esetében, amennyiben
a vízjogi engedéllyel már rendelkező vízilétesítmény átépítése során fennmaradási engedély utólag kerül kiadásra,
az építmény értéke meghatározásánál csak az engedély nélkül végzett vagy engedélytől eltérően végzett
részmunkálatok értékével és költségével kell számolni.

3. A bírság befizetése
4. §

(1) A vízügyi hatóság által kiszabott vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül a 10023002-00283494-30006016 számú „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügy” javára kell befizetni.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörében eljáró hatóság a jogerős döntés másolatát a jogerőre emelkedéstől
számított 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.
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4. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
6. §		
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 16a. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16a. kivitelező: az a természetes személy, jogi személy, jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeti egysége, amely
a) a vízilétesítmény létesítését, átépítését, átalakítását, felújítását, korszerűsítését, karbantartását, javítását,
szerelését, megszüntetését vagy
b) a vízimunka megvalósítását
nem saját tulajdonú ingatlanon végzi.”
7. §		
Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A kivitelező a kivitelezést kizárólag akkor kezdheti meg, ha a jogerős vízjogi engedélyt részére átadták.
(2) A kivitelező a kivitelezést a jogerős vízjogi engedélyben foglaltak szerint köteles elvégezni.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Alapfogalmak és számítási módszer
1. Alkalmazott rövidítések:
A: alapbírság
ENG: engedély vagy bejelentés megléte
HAT: hatósági mérlegelés
ERZ: a terület érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából
MELY: a létesítmény mélysége, típusa
VT_FAV_M: felszín alatti víztest mennyiségi állapota
VT_FAV_K: felszín alatti víztest kémiai állapota
KAP: a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló létesítmény, eszköz kapacitása
VT_FEV: felszíni víztest ökológiai állapota
ERT: az építmény értéke
ANY: adatszolgáltatás és nyilvántartás
2. Felszín alatti víz kitermelésével, megfigyelésével, felszín alatti vízbe történő beavatkozással, közvetlen vagy
közvetett bevezetés céljából létrehozott vízilétesítménnyel, vagy e célból végzett tevékenységgel kapcsolatos
vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét a következő számítási mód alapján kell
megállapítani:
VGB= A*ENG*HAT*ERZ*MELY*VT_FAV_M*VT_FAV_K
2.1. Szakképesítés hiányában végzett kút létesítése esetén – a 2. pont szerinti számítási módot figyelmen kívül
hagyva – a Vgtv. 32/A. § szerint kiszabható vízgazdálkodási bírság 100%-át kell kiszabni azzal szemben, aki
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek nem felel meg.
3. Felszíni vízből történő vízkivétellel, felszíni vízbe történő bevezetéssel, kibocsátással vagy felszíni vizet érintő
vízimunkával, vízilétesítménnyel kapcsolatos vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság
mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:
VGB= A*ENG*HAT*KAP*VT_FEV
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4. A víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményeivel kapcsolatos, valamint a 2–3.,
illetve az 5. pont alá nem tartozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság mértékét
a következő számítási mód alapján kell megállapítani:
VGB= A*ENG*ERT*HAT
5. Jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított
adatszolgáltatásra, nyilvántartásra vonatkozó vízgazdálkodási előírás megsértése esetén a vízgazdálkodási bírság
mértékét a következő számítási mód alapján kell megállapítani:
VGB= A*ANY*HAT

2. melléklet a 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A vízgazdálkodási bírság mértékét meghatározó szorzótényezők

1.
2.

A

B

C

D

Szorzó alaptípusa

Szorzó jele

Szorzó értékhatározója

Szorzó értéke

Alapbírság

A

Értéke a Vgtv-ben meghatározottak alapján. a) az engedély nélkül
létrehozott építmény
értékének 80%-a;
b) engedély nélküli
vízimunka vagy
vízhasználat, vagy egyéb
vízgazdálkodási előírás
megszegése esetén
1 000 000 forint, illetve
természetes személy esetén
300 000 forint

3.

4.

5.

Engedély vagy
bejelentés
megléte

ENG

Hatósági
mérlegelés

HAT

A tevékenység a hatóság engedélyével,
tudomásával, de attól eltérve történt.

0,75

A tevékenység hatósági engedély vagy
bejelentés nélkül történt.

1

A hatósági mérlegelés szempontjai közt
figyelembe kell venni:
a) a cselekmény felróhatóságát,
b) a jogsértést elkövető személy eljárást
segítő, együttműködő magatartását,
c) a benyújtott dokumentációk és adatok
szakszerűségét, pontosságát,
d) engedély megléte esetén az engedélytől
való eltérés mértékét,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és
gyakoriságát.

0,5–1
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6.
7.

A terület
érzékenysége
a felszín alatti
vizek állapota
szempontjából

ERZ

kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt vízbázis
védőterület

1,25

felszín alatti víz állapota szempontjából
1
fokozottan érzékeny terület, a kijelölt vagy
előzetesen lehatárolt vízbázis védőterületek
kivételével

8.

felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny terület

0,8

9.

felszín alatti víz állapota szempontjából
kevésbé érzékeny terület

0,75

ásott kút

0,2

11.

a vízi létesítmény mélysége 0–10 m közötti
mélységű

0,7

12.

a vízi létesítmény mélysége 10,1–30 m
közötti mélységű

0,75

13.

a vízi létesítmény mélysége 30,1–50 m
közötti mélységű

0,8

14.

a vízi létesítmény mélysége az 50,1–500 m
közötti mélységű

1

15.

a vízi létesítmény mélysége az 500,1 métert
meghaladja

1,25

10.

16.

A létesítmény
mélysége, típusa

Felszín alatti
víztest állapota

MELY

VT_FAV_M felszín alatti víztest mennyiségi állapota
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terve (a továbbiakban: VGT) szerint gyenge
minősítésű

17.

18.

VT_FAV_K

19.

20.

21.

22.

A víztermelő
vagy víz
bevezetésére
szolgáló
létesítmény,
eszköz
kapacitása

KAP

1

felszín alatti víztest mennyiségi állapota a
VGT szerint jó minősítésű

0,9

felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT
szerint gyenge minősítésű

1

felszín alatti víztest kémiai állapota a VGT
szerint jó minősítésű

1,1

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló
létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás
hozamának 25%-át meghaladó vízkivételt
vagy bevezetést tesz lehetővé

1

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló
létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás
hozamának 10–25%-a közötti vízkivételt
tesz lehetővé

0,6

a víztermelő vagy víz bevezetésére szolgáló
létesítmény névleges kapacitása a vízfolyás
hozamának 10%-a alatti vízkivételt tesz
lehetővé

0,2
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23.

Felszíni víztest
ökológiai
állapota

VT_FEV

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás
1,15
víztest ökológiai állapota a VGT szerint rossz
minősítésű

24.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás
víztest ökológiai állapota a VGT szerint
gyenge minősítésű

1,1

25.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás
víztest ökológiai állapota a VGT szerint
mérsékelt minősítésű

1,05

26.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás
víztest ökológiai állapota a VGT szerint jó
minősítésű

1

27.

a vízgyűjtőhöz tartozó felszíni vízfolyás
víztest ökológiai állapota a VGT szerint
kiváló minősítésű

0,9

500 000 000 Ft felett

1

100 000 000–
500 000 000 Ft

0,9

30.

25 000 000–
100 000 000 Ft

0,8

31.

5–25 000 000 Ft

0,7

32.

0–5 000 000 Ft

0,6

víziközművek esetén

1,0

minden egyéb esetben

0,1

28.
29.

33.
34.

Az építmény
értéke

Adatszolgáltatás
és nyilvántartás

ERT

ANY

A Kormány 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
biztonsági vérkészlet: az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) által mindenkor biztosítandó
minimális vérkészlet, amely a sürgősségi ellátás rendelkezésére áll, ide nem értve a tervezhető transzfúziókat;
2.
felhasználó: olyan egészségügyi szolgáltató, amely a labilis és stabil vérkészítményeket a betegeknek
gyógyítási céllal beadja, vagy kontrollált otthoni kezelés céljából azt átadja;
3.
hazai szükséglet: a nemzeti önellátást biztosító, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. §-ában
meghatározott, a központi költségvetésből fedezett egészségügyi szolgáltatások körében támasztott,
orvosilag elismert labilis és stabil vérkészítmény iránti felhasználói igény;
4.
ipari plazma: gyógyszer-hatóanyag kiindulási anyagaként felhasznált vérplazma;
5.
kórházi vérdepó: vérkészítmény tárolására szolgáló ellenőrzött tárolórendszer a sürgősségi ellátás érdekében;
6.
labilis vérkészítmény: valamennyi emberi vérből származó, kivizsgált és gyógyítás céljára alkalmasnak ítélt
termék, így a vér összetevőit (vérplazma, alakos elemek) tartalmazó készítmény;
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7.
8.

9.

nemzeti önellátás: önkéntes véradáson alapuló rendszer, amely az ország labilis és stabil vérkészítményeit
teljes mértékben biztosítja;
nemzeti vérkészlet: a véradóktól gyűjtött, az OVSZ területi szervei, valamint az OVSZ-szel megállapodást
kötött, véradószolgálat egészségügyi tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező egészségügyi
szolgáltató által gyógyítás céljából levett, jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgált felszabadított és
tárolt vérkészítmények összessége, valamint az ipari plazma;
stabil vérkészítmény: az ipari plazmából előállított gyógyszer.

2. §

(1) Az OVSZ tervezi az éves labilis vérkészítmény-szükséglet alapján a véradásokat és ellátja a véradásokkal összefüggő
szervezési, koordinációs tevékenységet.
(2) A biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti
a)
az országos véradó nyilvántartó rendszert, valamint
b)
a miniszteri rendeletben meghatározott, véradásból kizárásra került donorok országos regiszterét.
(3) Az OVSZ a labilis vérkészítmény készlet alakulását (készletezés, kiadás, felhasználás) folyamatosan nyomon követi.
A labilis vérkészítmény készlet alakulásáról éves beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig
megküld az egészségügyért felelős miniszternek.

3. §

(1) A vérellátás az OVSZ, valamint a felhasználó közötti szerződés alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza
a)
a készletnyilvántartás,
b)
az intézményi visszaszolgáltatás és selejtezés,
c)
a felhasználó által fizetendő, jogszabály szerinti költség-hozzájárulás és a vérkészítmény 5. § szerinti
visszaszállítása esetén a költségtérítés, valamint
d)
az OVSZ területi szervei és a felhasználó közötti kapcsolattartás
rendjét.

4. §

(1) Az OVSZ a 3. § (1) bekezdése szerinti, felhasználóval kötött szerződés alapján kórházi vérdepó létrehozásához akkor
járul hozzá, ha a kórház a vérkészítmény készlet felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó informatikai program
alkalmazását biztosítja. A kórházi vérdepóban elhelyezett vérkészlet a kórház tulajdonát képezi.
(2) A 3. § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján az OVSZ a felhasználó telephelyén kihelyezett vérdepót létesíthet.
(3) A felhasználó a megfelelően tárolt és gyógyítási célra alkalmas, fel nem használt labilis vérkészítményt
a szerződésben meghatározott esetekben és módon visszaszolgáltathatja az OVSZ azon területi szervének, amely
azt kiadta.
(4) A felhasználó a lejárt vagy egyéb okból gyógyítási célra fel nem használható labilis vérkészítményt a jogszabályban
foglaltak szerint megsemmisíti, és erről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig jelentést küld az OVSZ vérkészítményt
kiadó területi szervének.

5. §		
A labilis vérkészítménynek az OVSZ területi szervétől a felhasználóhoz történő szállításának, a vér szállítására
használt speciális tároló eszközök biztosításának, valamint a labilis vérkészítmények visszaszállításának költségei
az igénylő felhasználót terhelik.
6. §

(1) Az ellátás biztonsága és a vérrel terjedő fertőző betegségek veszélyének csökkentése érdekében a vérellátást
elsősorban a nemzeti vérkészletből kell biztosítani.
(2) A biztonsági vérkészletet az OVSZ határozza meg. A biztonsági vérkészlet biztosítása érdekében a biztonsági
vérkészlet olyan mértékű csökkenése esetén, amelynél ellátási hiány bekövetkezése várható, az OVSZ főigazgatója
– az egészségügyért felelős miniszter útján – a belügyminiszterhez fordulhat soron kívüli véradás megszervezése,
biztosítása céljából.
(3) Ha a szakmailag indokolt szükséglet kielégítése nem biztosítható a nemzeti vérkészletből vagy speciális, egyedi
igény ezt indokolja, a vérkészítmény külföldről is behozható. A labilis vérkészítmény külföldről történő behozataláról
az OVSZ főigazgatója dönt, a behozatal lebonyolításáról az OVSZ gondoskodik. Az OVSZ főigazgatója a behozatalról
történő döntés előtt beszerzi az országos tisztifőorvosnak a készítmény hazai felhasználása járványügyi
kockázatával kapcsolatos szakmai véleményét.
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(4) A hazai szükséglet kielégítése céljából a labilis vérkészítmények külföldről történő behozatala során az OVSZ
a szükséges bizonylatok beszerzésével ellenőrzi és igazolja, hogy a külföldről behozott vérkészítmény, illetve
az annak alapanyagául szolgáló forrásvér megfelel a hazai előírásoknak.
7. §

(1) A hazai szükségletet meghaladó, a véradóktól gyűjtött, az OVSZ területi szervei, valamint az OVSZ-szel
megállapodást kötött, véradószolgálat egészségügyi tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező
egészségügyi szolgáltató által gyógyítás céljából levett, jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgált,
felszabadított és tárolt vérkészítmény – az OVSZ főigazgatójának döntése alapján – külföldre vihető.
(2) Humanitárius segítségnyújtás céljából akkor kerülhet sor a labilis vérkészítmény külföldre történő kivitelére, ha
a vérellátás biztonságát ez nem veszélyezteti. A kivitelről az OVSZ főigazgatójának javaslatára az egészségügyért
felelős miniszter dönt.
(3) Humanitárius segítségnyújtás céljából az egészségügyért felelős miniszter engedélyével véradás szervezhető,
amelyből származó labilis vérkészítmények az OVSZ közreműködésével külföldi felhasználásra átadhatók.

8. §		
A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás e rendelet szerinti szabályait az egészségügyi létfontosságú rendszerekről
és létesítményekről szóló jogszabályban, illetve a minősített időszakok esetében alkalmazandó jogszabályokban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
9. §		
Ipari plazma gyűjtését az az egészségügyi szolgáltató végezheti, amely plazmaferezis tevékenység végzésére
jogosító működési engedéllyel és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével rendelkezik, valamint
a)
az OVSZ-nek benyújtott nyilatkozatban vállalja a nemzeti vérkészlet részét képező – miniszteri rendeletben
meghatározott – plazma külön sarzson történő elkülönített frakcionálását, és az abból előállított stabil
vérkészítményekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) közbeszerzési eljárásán
történő indulást vagy
b)
az a) pont szerinti feltételek teljesítésére szerződéses jogviszonyt létesít az a) pont szerinti stabil
vérkészítmény gyártójával.
10. §

(1) Ipari plazma kizárólag olyan donortól gyűjthető, aki
a)
a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásban szerepel,
b)
a plazmaferezist megelőző 365 napon belül legalább egy alkalommal teljes vért adott és
c)
az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására
vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló
miniszteri rendelet szerinti alkalmassági feltételeknek megfelel.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek teljesülését az OVSZ vagy az egészségügyi szolgáltató által kiállított
igazolás tartalmazza.
(3) Ha az ipari plazma gyűjtése az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, erről az OVSZ értesíti
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló kormányrendelet szerinti egészségügyi államigazgatási szervet.

11. §

(1) Az OVSZ az általa gyűjtött ipari plazma alapanyagot a hazai stabil vérkészítmény szükséglet biztosítása érdekében
– határozott időtartamra megkötött szerződés alapján – a gyártó részére feldolgozás céljából jogosult értékesíteni,
ha gyártó vállalja a – miniszteri rendeletben meghatározott – plazma külön sarzson történő elkülönített
frakcionálását, és az abból előállított stabil vérkészítményekkel az OEP közbeszerzési eljárásán történő indulást.
(2) Az önkéntes teljes vér adásából származó ipari plazma a nemzeti önellátás szempontjából is értékelt,
a versenyeztetéssel elért legmagasabb áron értékesíthető.

12. §

(1) A labilis vérkészítmények terápiás célú felhasználása esetén az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozási szerződés
alapján finanszírozott egészségügyi szolgáltató a jogszabályban meghatározott térítési díjat köteles fizetni az OVSZ
részére.
(2) A nem finanszírozott ellátást nyújtó felhasználó az OVSZ részére a labilis vérkészítmények bármely célú felhasználása
esetén az OVSZ által megállapított térítési díjat köteles megfizetni.
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13. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
14. §		
A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek a 2016. április 1-jét követően megkezdett ipari plazma gyűjtések
esetében kell megfelelni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.
tv.) 4. § 37. pontja szerinti előadó-művészeti szervezetek vonatkozásában a Tao. tv. 22. § (4) bekezdése szerinti
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett
kiegészítő támogatás, továbbá a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adófelajánlás (a továbbiakban a támogatás, a kiegészítő
támogatás és az adófelajánlás együttesen: Tao. támogatás) igénybevételének feltételeire, felhasználására,
elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.
(2) A Tao. támogatás az e rendeletben, valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtható.

2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás: a Tao. tv. 22. § (1) bekezdése szerinti,
az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott
támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke;
2.
kijelölt szerv: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv.

2. A támogatásra való jogosultság igazolása
3. §

(1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet fenntartója, az előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási
szerződést kötő önkormányzat, továbbá az előadó-művészeti szervezet kérelmére – a kérelem kijelölt szervhez
történő beérkezését követő 15 napon belül – igazolja az Emtv. szerinti, a támogatót a Tao. tv. 22. § (1) bekezdése
alapján adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatásra, valamint a Tao. tv. 24/B. § (1) bekezdése szerinti
adójóváírásra jogosító adófelajánlásra vonatkozó jogosultságot.
(2) Az igazolás tartalmazza:
a)
a támogatásra, adófelajánlásra jogosult előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét,
b)
a nyilvántartásba vétel tényét, időpontját,
c)
a nyilvántartásba vételi számot.
(3) A tárgyév március 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre kiadott igazolások a (2) bekezdésben részletezett
adatokon kívül tartalmazzák a tárgyévben befogadható támogatás összegét.
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3. A támogatási igazolás
4. §

(1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója a Tao. tv.-ben meghatározott mértékű, a társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító támogatáshoz kapcsolódóan a támogatott előadó-művészeti szervezetnek vagy
a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) juttatott kiegészítő
támogatásnak (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) az előadó-művészeti szervezet vagy a minisztérium fizetési
számlájára történő átutalásától számított 90 napon belül nyújtja be a Tao. tv. szerinti adókedvezményre jogosító
támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét a kijelölt szervhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza:
a)
a támogatási igazolás felhasználásának célját, valamint
b)
az előadó-művészeti szervezet támogatójának nevét, székhelyét és adószámát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:
a)
a támogatási szerződést,
b)
a kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló megállapodást, amennyiben azt nem foglalták a támogatási
szerződésbe,
c)
a támogatott által kiállított teljesítési igazolást,
d)
a kiegészítő támogatás kedvezményezettje által kiállított teljesítési igazolást, továbbá
e)
az arról szóló nyilatkozatot, hogy előzetes vélelem alapján a kérelmező (az adózó) a Tao. tv. szerinti, kizárólag
az alacsonyabb vagy a magasabb adókulccsal is adózó csoportba tartozik, az alapján milyen mértékű
kiegészítő támogatás megfizetésére kötelezett, amennyiben a nyilatkozatot nem foglalták a támogatási
szerződésbe.
(4) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást a minisztérium Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:
kincstár) vezetett, 10032000-01220328-50000885 számú, EMMI Fejezeti kezelésű EFK alszámla – NKAI (művészeti
és működési előirányzatok) elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénz átutalási
megbízással kell megfizetni. A kiegészítő támogatás megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy
a fizetési számlára történő készpénz átutalási megbízás befizető azonosító rovatában az „előadó-művészeti
szervezet támogatásához kapcsolódóan fizetett kiegészítő támogatás” megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint
a támogatott szervezet nevét is fel kell tüntetni.
(5) A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolás tartalmazza
a)
az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát,
b)
az előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét és nyilvántartási számát,
c)
azt a tényt, hogy az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatást az előadó-művészeti szervezet
tevékenységéhez juttatta,
d)
a támogatás nyújtásának időpontját,
e)
az adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás összegét,
f)
a kiegészítő támogatás megfizetésének időpontját, valamint
g)
a kiegészítő támogatás összegét.

4. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás
5. §

(1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója és a támogatott előadó-művészeti szervezet a Tao. tv. 24/A. §
(18) bekezdése szerinti együttes kérelmét
a)
az igazolás kiállítása iránti kérelme tekintetében az 1. melléklet szerinti,
b)
az igazolás módosítása vagy visszavonása iránti kérelme tekintetében a 2. melléklet szerinti adattartalommal
terjeszti elő a kijelölt szerv részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a tárgyév február 15-étől terjeszthető elő a kijelölt szerv részére.
(3) A 2. melléklet szerinti kérelem benyújtására a kiadott igazolás felhasználhatóságának időtartama alatt van
lehetőség.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes
közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példányát.
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(5) A kijelölt szerv által kiállított igazolás a Tao. tv. 24/A. § (18) bekezdésében foglalt adatok mellett tartalmazza:
a)
az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát,
b)
az előadó-művészeti szervezet székhelyét és nyilvántartási számát,
c)
a Tao. tv. 4. § 39. pontja szerinti előadó-művészeti szervezet tárgyévet megelőző évben EGT-tagállamban
szerzett jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget,
d)
a felajánlott támogatási összeg alapját képező jegybevétel évét,
e)
az igazolás felhasználhatóságának időszakát, valamint
f)
az előadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan a kijelölt szerv által az igazolás kiállításának napjáig kiadott
támogatási igazolások, továbbá hatósági igazolások összértékét.
g)
a felajánlott támogatási összeg alapját képező, a c) pont szerinti jegybevétel évét, valamint
h)
az igazolás felhasználhatóságának időszakát.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás módosításáról, visszavonásáról a kijelölt szerv az állami adóhatóságot a döntés
megküldésével egyidejűleg értesíti.

5. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás
6. §

(1) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv részére
a tárgyévet megelőző évben EGT-tagállamban szerzett, a TESZOR 90.01. Előadó-művészet körébe sorolt
tevékenységgel elért, általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevételéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során kizárólag az Emtv. 44. §-a szerinti előadások, hangversenyek,
szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevétele vehető figyelembe.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell:
a)
a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint
a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát,
b)
a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített,
az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető
nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát
előadásonként,
c)
gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny
időpontja szerinti analitikáját,
d)
alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek
jegybevételének az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját, valamint
e)
nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem minősül az európai versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és nincs vele
szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás érvényben olyan korábbi európai bizottsági határozat nyomán,
amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
(4) Az az előadó-művészeti szervezet, amelyet a kijelölt szerv a tárgyévtől szerepeltet a hatósági nyilvántartásában,
az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül tesz eleget.
(5) A kijelölt szerv az adatszolgáltatás teljesítéséről, az adatszolgáltatás ellenőrzése alapján a tárgyévet megelőző év
jegybevételéről, a tárgyévben befogadható Tao. támogatás összegéről az adatszolgáltatás ellenőrzésének lezárását
követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az előadó-művészeti szervezetet.
(6) A kijelölt szerv a 4. § szerinti támogatási igazolással, valamint az 5. § szerinti igazolással összefüggésben birtokába
került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás és igazolás kiállításának évét követő 10 évig őrzi
meg.

6. A támogatások felhasználásának alapvető szabályai
7. §		
A Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
a 3. mellékletben meghatározottak szerint számol el a kijelölt szervnek.
8. §

(1) A 7. § szerinti beszámolásra kötelezett előadó-művészeti szervezet a tárgyévre vonatkozó, e rendelet szerinti
beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig köteles megküldeni a kijelölt szervnek. A kijelölt szerv
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerinti eljárás
keretében
a)
dönt a beszámoló elfogadásáról, vagy
b)
megállapítja a támogatás jogosulatlan igénybevételét, és előírja a visszafizetési kötelezettséget.
(2) A kijelölt szerv a beszámolókat összegzi, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év augusztus 31-éig megküldi
a minisztériumnak, a kincstárnak és az érintett előadó-művészeti bizottságnak, továbbá a honlapján gondoskodik
annak nyilvánosságra hozataláról.
(3) A kijelölt szerv a 7. § szerinti elszámolást a 8. § (1) bekezdésében szereplő határidőre be nem érkezett beszámolók
beérkezése és elfogadása után, azok adattartalmával kiegészíti és a kiegészített elszámolásokról a beszámolók
elfogadását követő 21 napon belül a (2) bekezdésben meghatározott módon intézkedik.
9. §		
A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke nem haladhatja
meg a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségeket, ráfordításokat. A támogatás intenzitása nem
haladhatja meg a 100 százalékot.
10. §

(1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben meghatározott
támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el. Tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi
jóváírásának éve tekintendő.
(2) A tárgyév december 31-éig vállalt kötelezettségek pénzügyi teljesítése a tárgyévet követő év június 30-áig történhet
meg.
(3) A Tao. támogatás felhasználása során elszámolt költségek, illetve ráfordítások más jogcímen kapott támogatás
elszámolásában nem szerepeltethetőek.
(4) A Tao. támogatás felhasználása előtt a támogatott köteles a felmerülő költségek jogosságáról és összegszerűségéről,
valamint az ellenszolgáltatás teljesítéséről előzetesen meggyőződni.
(5) A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el az alábbi költségek:
a)
az Emtv.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti tevékenységgel össze nem
függő kiadások (az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások között elszámolt kiadások kivételével),
b)
más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
c)
az előadó-művészeti szervezet – amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti
tevékenységen, mint alaptevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános
költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti
tevékenységre jutó hányada, továbbá a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
d)
ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
e)
visszaigényelhető vagy nem a támogatottat terhelő adók,
f)
társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó,
g)
bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
h)
banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi
műveletek költségei,
i)
árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
j)
társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
k)
föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
l)
természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
m)
a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke.
(6) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a Tao. támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész
nyilvántartást vezetni és azt a felhasználás évét követő 10 évig megőrizni.
(7) Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén a Tao. támogatás abban az esetben
halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a 9. § szerinti támogatási
intenzitás túllépéséhez.

11. §		
A támogatott a tárgyévet követő év június 30-áig fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált Tao.
támogatást köteles a kijelölt szerv által kiadott, a beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozat
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-0122032850000885 számú, EMMI Fejezeti kezelésű EFK alszámla – NKAI (művészeti és működési előirányzatok) elnevezésű

27450

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással megfizetni, valamint
az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát a kijelölt szerv részére megküldeni.

7. Ellenőrzés
12. §

(1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat
le, amelynek során vizsgálja a társaságiadó-kedvezmény, illetve jóváírás igénybevételének alapjául szolgáló,
a Tao. tv.-ben meghatározott jegybevételt, valamint a Tao. tv. 22. § (4) bekezdése szerint kapott támogatás,
kiegészítő támogatás és a Tao. tv. 24/A. §-a szerint kapott adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználását.
(2) A támogatás nyújtásának és igénybevételének az uniós szabályok alapján történő ellenőrzése érdekében a társasági
adó-kedvezményre vagy adójóváírásra jogosító támogatással kapcsolatban keletkezett iratokat az előadó-művészeti
szervezet, valamint a társasági adó-kedvezményt vagy adójóváírást igénybe vevő támogató a támogatás
felhasználás évét követő 10 évig köteles megőrizni.

8. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang
13. §		
E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.

9. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–8. alcím, valamint a 15. § (1)–(3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

15. §

(1) Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013.
(V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében az „Az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti” szövegrész
helyébe az „Az 1. § (1) bekezdése szerinti” szöveg lép.
(2) Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos
hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R2.) 17. § (1) bekezdésében a „Tao.-ban meghatározott jegybevételt” szövegrész helyébe a „társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao.) meghatározott jegybevételt” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti
a)
az R1. 1. § (2) és (3) bekezdése, 4/A. §-a, 4/B. §-a, 5. § (3) bekezdése és 3. melléklete,
b)
az R2. 1. § 7. pontja, 5. alcíme, 6. alcíme, 6/A. alcíme, 6/B. alcíme és 17. § (2) bekezdése.
(4) Nem lép hatályba az egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2015. (V. 28.)
EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése és 3. melléklete.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki!
A kérelem érkezésének napja:
A kérelem iktatószáma:
Ügyintéző neve:

KÉRELEM
a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítása iránt
A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott)
által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím:
NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest, Pf. 82)

27451

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

I. A Támogató szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai nyilvántartási
száma:
4. Adószáma:
5. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és
elektronikus levelezési címe:
6. Levelezési címe (Az igazolás postázási címe)
II. A Támogatott szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma):
4. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és
elektronikus levelezési címe:
5. Levelezési címe (Az igazolás postázási címe)
III. Egyéb adatok
1. A felajánlás alapját képező jegybevétel éve
a Támogatott szervezet szempontjából:
2. A felajánlás összege, számmal és betűvel kiírva:
3. A felajánláshoz kapcsolódó eljárás típusa
(A megfelelő típus betűjelét szíveskedjék
bekarikázni!):

a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítése
b) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás
c) társaságiadó-bevallás

4. A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás (éve)
időszaka:

............ év ........................ hó ......... napjától
............ év ........................ hó ......... napjáig

Dátum: ...........................
A Támogató szervezet képviselőjének cégszerű
aláírása

A Támogatott szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

Melléklet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet szerint meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés
feladóvevénye másolati példánya

2. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki!
A módosító kérelem érkezésének napja:
A módosító kérelem iktatószáma:
Ügyintéző neve:

KÉRELEM
a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódóan kiállított IGAZOLÁS MÓDOSÍTÁSA vagy
VISSZAVONÁSA iránt
A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott)
által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím:
NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest, Pf. 82)
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I. A Támogató szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai
nyilvántartási száma:
4. Adószáma:
5. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és
elektronikus levelezési címe:
6. Levelezési cím (Az igazolás postázási címe)
II. A Támogatott szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Hatósági nyilvántartási száma (ESZ száma):
4. A kapcsolattartó neve, telefonszáma és
elektronikus levelezési címe:
5. Levelezési cím (Az igazolás postázási címe)
III. Egyéb adatok
1. A felajánlás alapját képező jegybevétel éve
a Támogatott szervezet szempontjából:
2. A módosítani/visszavonni kérelmezett
(korábbi) felajánlás összege, számmal és
betűvel kiírva:
3. A felajánlás módosított összege, számmal
és betűvel kiírva (igazolás visszavonása iránti
kérelem esetén: 0):
4. Módosítani kérelmezett igazolás
iktatószáma (NKA Igazgatósága által
kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás
iktatószáma):
5. Visszavonni kérelmezett igazolás
iktatószáma (NKA Igazgatóság által
kiadott, felajánláshoz kapcsolódó igazolás
iktatószáma):
6. A kapcsolódó eljárás típusa (A megfelelő
típus betűjelét szíveskedjék bekarikázni!):

a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
igazolás módosítása
b) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
igazolás visszavonása
c) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevalláshoz
kapcsolódó igazolás visszavonása
d) társasági adóbevalláshoz kapcsolódó igazolás visszavonása

7. A felajánláshoz kapcsolódó adóbevallás
(éve) időszaka:

............ év ........................ hó ......... napjától
............ év ........................ hó ......... napjáig

Dátum: ...........................
A Támogató szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása

A Támogatott szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása
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3. melléklet a 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az előadó-művészeti tevékenységre kapott társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító
támogatás, valamint a támogatáshoz kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatás elszámolása
I. Költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

I.

Előadó-művészeti tevékenységhez,
produkció/előadás/koncert létrehozásához,
fenntartásához kapcsolódó kiadások
összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, bérköltségek között elszámolt
munkabérek, megbízási díjak

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó munkabérek, megbízási díjak
után fizetendő járulékok

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó, személyes teljesítéshez kötött,
dologi kiadások között elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez
kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Tárgyév december 31-ig

felhasznált támogatás

ki nem fizetett, tárgyévet

(ténylegesen kifizetett

követő év június 30-ig

kiadások/költségek)

felhasznált támogatás

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és
műszaki irányítás) kapcsolódó kiadások
összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó,
bérköltségek között elszámolt munkabérek,
megbízási díjak

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó
munkabérek, megbízási díjak után
fizetendő járulékok

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó,
személyes teljesítéshez kötött, dologi
kiadások között elszámolt megbízási és
vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó
egyéb kiadások

III.

Tárgyév december 31-ig

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV/1.

Az EGT-tagállamokban a tárgyévet
megelőző évben realizált, általános
forgalmi adóval csökkentett, tényleges
jegy- és bérletbevétel

IV/2.

Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító támogatás

Összesen
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IV/3.

Az előadó-művészeti tevékenységhez
kapott, társaságiadó-kedvezmény
igénybevételére jogosító támogatáshoz
kapcsolódóan befogadott kiegészítő
támogatás

IV/4.

Az előadó-művészeti tevékenységhez
a Tao. tv. 24/A. §-a alapján tárgyévben
kapott, a támogatót jóváírásra jogosító
adófelajánlás összege

V/1.

Tárgyévi fenntartói támogatás

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

V/3.

Tárgyévi, általános forgalmi adóval
csökkentett tényleges jegy- és
bérletbevétel

V. Tájékoztató adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti
szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását.
Az elszámolásban feltüntetett bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy a jelen
beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más
elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról
és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen
meggyőződtem.
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet
II. Gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő előadó-művészeti szervezet
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám

I.

Megnevezés

Előadó-művészeti tevékenységhez, produkció/
előadás/koncert létrehozásához, fenntartásához
kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó,
bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség
és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó,
bérjellegű ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak,
személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó,
személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt megbízási és
vállalkozási díjak

Tárgyév december 31-ig

Tárgyév december 31-ig

felhasznált támogatás

ki nem fizetett, tárgyévet

(ténylegesen kifizetett

követő év június 30-ig

kiadások/költségek)

felhasznált támogatás

Összesen
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I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó
egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki
irányítás) kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó,
bérjellegű ráfordítások között elszámolt bérköltség
és személyi jellegű egyéb kifizetések (munkabérek,
megbízási díjak)

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó,
bérjellegű ráfordítások között elszámolt
bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak,
személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó
személyes teljesítéshez kötött, anyagjellegű
ráfordítások között elszámolt megbízási és
vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb
kiadások

III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV/1.

Az EGT-tagállamokban a tárgyévet megelőző
évben realizált, általános forgalmi adóval
csökkentett, tényleges jegy- és bérletbevétel

IV/2.

Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító
támogatás

IV/3.

Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott,
társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító
támogatáshoz kapcsolódóan befogadott kiegészítő
támogatás

IV/4.

Az előadó-művészeti tevékenységhez a Tao. tv.
24/A. §-a alapján tárgyévben kapott, a támogatót
jóváírásra jogosító adófelajánlás összege
V. Tájékoztató adatok

V/1.

Tárgyévi fenntartói támogatás

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

V/3.

Tárgyévi, általános forgalmi adóval csökkentett
tényleges jegy- és bérletbevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti
szervezet könyvelésében megtalálhatóak, továbbá igazolom a támogatás jogszabályban előírt módon történő felhasználását.
Az elszámolásban feltüntetett bizonylatok érvénytelenítése (a vonatkozó, társaságiadó-kedvezményre jogosító támogatás
támogatójának neve, illetve a felhasználni kívánt összeg feltüntetése) megtörtént. Igazolom továbbá, hogy a jelen
beszámoló keretében elszámolt kiadásokat más elszámolásban nem szerepeltettem és kijelentem, hogy azokat más
elszámolásban a jövőben sem szerepeltetem. Nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról
és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését igénylő kifizetés előtt az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen
meggyőződtem.
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet
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A Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében, és (3) bekezdés a) pont
29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 12. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 14. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (6) bekezdésében, valamint a 85. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a),
d), k), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 24. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 25. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 27. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 30. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 31. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12. pont 12. 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 35. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 37. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
a 38. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. §
(7) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (6) bekezdésében, valamint
a 85. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 43. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 45. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 47. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. §
(1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, és
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdése b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 10. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében,
valamint 85. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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az 55. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 60. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 61. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 62. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 66. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és
u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában valamint
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 70. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 71. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ) és h) pontjában, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §-ának a) és i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 73. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 75. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)–b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 77. alcím tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés
a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 78. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 80. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 81. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 84. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 86. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 87. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 89. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 90. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § f ), g), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 94. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 97. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 99. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(1) bekezdés a) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés
b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 101. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 104. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXII. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
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a 107. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12. pont 12.3. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 112. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/B. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 114. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Országos Környezetvédelmi Tanács véleményének kikérésével,
a 115. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 116. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 117. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában, 4. pont 4.1. alpontjában és 7. pont 7.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés n) és p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 123. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 124. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
f ) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában, és
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 127. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 129. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)–l) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
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a 131. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
(4) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 132. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és
u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 133. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és
21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 135. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 137. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében és a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 146. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés
a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
100. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 148. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 149. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 152. alcím tekintetében az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi
CCXX. törvény 16. § (1) bekezdés 2–3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 154. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
24. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 155. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 156. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 157. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 158. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
módosítása
1. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
a)
20/A. §-a,
b)
30/B. §-a.

2. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása
2. §		
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében,
gazdasági tevékenységként – személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles
az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentés elektronikus
úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű
jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító
engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását vagy az elektronikus
bejelentést igazoló dokumentumot a járművön kell tartani.”

3. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet] 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálása során a kérelmező egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti
bányamunkára való alkalmatlanságát szakkérdésként vizsgálni kell. A szakkérdést nem kell vizsgálni, ha a kérelmező
egészségkárosodásának mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát hatályos határozat,
szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény állapítja meg.”
4. §		
Hatályát veszti a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/H. § (3b) bekezdése.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
5. §		
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a)
24. § (6) bekezdésében a „30 napon belül”,
b)
40. § (2) bekezdésében a „harminc napon belül”
szövegrész helyébe a „21 napon belül” szöveg lép.
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5. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/1991. (X. 29.)
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utánképzésre kötelezett az utánképzésre a közlekedési hatóság bármelyik szervénél jelentkezhet, ahol
az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A jelentkező
bemutatja a rendelkezésére álló, a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítést, illetve a közlekedési hatóság
a feltáráshoz szükséges adatokat az engedély nyilvántartási rendszerből és a közúti közlekedési előéleti pont
nyilvántartásból lekérdezi. A feltárás során alkalmazható módszereket a 3. számú melléklet tartalmazza.”
(2) A 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján
a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti, amely
keretében a járművezető feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül, az 1. számú mellékletben meghatározott
III. programon történő részvételre kerül besorolásra.”

6. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk
kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet
7. §		
Hatályát veszti a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk
kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése.

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet] 33. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli
nyilatkozatával igazolja.”
(2) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem
valós, vagy a lakcímbejelentés nem felelt meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor megállapítja a lakcím
érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív
jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.”
(3) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy az ingatlanába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott,
a jegyző, illetve a járási hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. Nem szerepeltethető „fiktív” jelzéssel a lakcím, ha
a jegyző, illetve a járási hivatal az eljárása során megállapítja, hogy az érintett – az ingatlan végleges elhagyásának
szándéka nélkül – átmenetileg nem tartózkodik az ingatlanban. A jegyző, illetve a járási hivatal a szállásadó
tulajdonjogának fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi.”
(4) A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A lakcímbejelentés során eljáró szerv gondoskodik a 33. § (4) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat
(alapirat) megőrzéséről.”

9. §		
Hatályát veszti a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

8. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Hatályát veszti a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az „a vizsgálat iránti kérelem megérkezését követő naptól számított harminc
napon belül” szövegrész.
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9. Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
11. §		
Hatályát veszti az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet.

10. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.)
Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás során a környezetvédelmi hatóság a felszíni
vizekre és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása érdekében az eljárásba a vízvédelmi
hatóságot szakhatóságként bevonja.”

11. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének
jogerőre emelkedéséig, de az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos,
amely egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények
(feltételek) változatlanok.”
(2) A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogerős vízjogi engedéllyel rendelkező rendszeren vízimunka végzéséhez vagy vízilétesítmény építéséhez
az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő bejelentése szükséges, ha a víziközművek üzemeltetéséről,
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről szóló rendeletekben meghatározott víziközmű hálózat olyan rekonstrukciójára irányul,
a) amely nem érinti a víziközmű vízjogi engedélyben meghatározott mértékadó kapacitását és nyomvonalát, vagy
b) amely nem eredményezi a víziközmű elemének időszakos üzemen kívül helyezését.”

14. §		
Hatályát veszti a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a)
5/A. § (2) bekezdése;
b)
5/B. §-ában a „valamint a felfüggesztés tárgyában hozott végzést,” szövegrész;
c)
27. § (1) bekezdése.

12. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/1996.
(VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. §		
Hatályát veszti a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet „Általános eljárási szabályok” alcíme és 10. §-a.

13. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
17. §

(1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 213/1996.
(XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat,
aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt
feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltak szerint bejelentette.”
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(2) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tevékenység végzésének feltétele, hogy a bejelentő az adózás rendjéről szóló törvény szerint
köztartozásmentes adózónak minősüljön. A köztartozás-mentességet a bejelentő – ha nem szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban – harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja.”
(3) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat
tartalmazza:)
„h) utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának tényét, az ezt elrendelő
határozat számát, keltét és jogerőre emelkedésének dátumát.”
(4) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:)
„a) az utazási vállalkozó nyilvántartási száma,”
(5) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:)
„g) az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törlésének és tevékenység megtiltásának ténye.”
(6) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó
haladéktalanul köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(2) Az utazásszervező tevékenységnek utazásközvetítő tevékenységre történő módosítását, illetve utazásközvetítő
tevékenységgel történő kiegészítését az utazási vállalkozó a 2. § szerint bejelenti, és egyidejűleg nyilatkozik arról,
hogy az utazásszervező tevékenységével összefüggésben a 11. § (1) bekezdés b)–f ) pontja szerinti tevékenységtől
eltiltás feltételei nem állnak fenn, ellene végrehajtási eljárás nem folyik. Az utazásszervező tevékenységnek
utazásközvetítő tevékenységre történő módosítása esetén a 9. §-ban foglaltak az irányadók.
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezést megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha az utazásközvetítő tevékenységet
kívánják utazásszervezésre módosítani, illetve kiegészíteni.”
(7) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki
a) a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek valamelyikével nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem
a megfelelő mértékben szolgáltatja, kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében
meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik és az ezt követő időszakban nem kevesebb a szolgáltatott
vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a jogszabály előír,
c) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor – a vis maior esetét kivéve – nem utaztatta el és
a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,
d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani, vagy
nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,
f ) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a Hivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenőrzést akadályozza,
i) bejelentette a tevékenységének megszüntetését.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg egy évre
határozatban tiltja meg az utazási vállalkozónak az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más
hasonló elírás.
(4) Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező vagy
utazásközvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét
teljesítette és e szerződések nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt kiegyenlítetlen tartozása nincs, valamint
az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti tevékenység megtiltás feltételei nem állnak fenn.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentés esetén a Hivatal 15 napon belül megvizsgálja, hogy nem állnak-e fenn
a tevékenység megtiltásának feltételei.
(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó nyilvántartásból történt törléséről szóló döntését a fogyasztóvédelmi
hatósággal és a turizmusért felelős miniszterrel.
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(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törölte, a tevékenység folytatásának újabb bejelentéséig
az utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet, és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait
hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak
szerint teljes összegben visszafizetni.”
(8) A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az utazási vállalkozó a Kertv., és az e rendeletben
foglalt rendelkezéseket megsérti, – a jogsértés miatt nyilvántartásból való törlés esetének kivételével – bírságot
szabhat ki.
(2) Ha a 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételként meghatározott esetben az utazási vállalkozót a Hivatal nem
törli a nyilvántartásából, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében meghatározott
időszakot megelőző évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon vagyonibiztosíték-összeg közötti
különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb 10%-a, amelyet erre az időszakra a jogszabály alapján ténylegesen
szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén az utazási vállalkozót törölni kell a nyilvántartásból és
a tevékenység folytatását egy évre meg kell tiltani.
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben kiszabható bírság mértékéről, a bírság alkalmazásának részletes
szabályairól és megfizetésének módjáról külön jogszabály rendelkezik.”
18. §		
A 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
a)
(2) bekezdésében az „Az engedély iránti kérelemnek” szövegrész helyébe az „A bejelentésnek a Szolgtv.
22. §-ában meghatározott adatokon túlmenően” szöveg;
b)
(2) bekezdés c) pontjában az „a kérelmező” szövegrész helyébe az „az utazási vállalkozó” szöveg;
c)
(7) bekezdésében az „A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely”
szövegrész helyébe az „Az utazási vállalkozókról vezetett nyilvántartás a Szolgtv. 27. §-ában és 29. §-ában
meghatározott adatokon túlmenően” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
2. § (3) bekezdése,
b)
13. §-ában a „engedélyezési vagy” szövegrész.

14. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
Hatályát veszti a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.)
Korm. rendelet 8. §-a.

15. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet
21. §		
Hatályát veszti az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében az „a jegyek átruházásának megtörténtét követő 30 napon belül” szövegrész.

16. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet] 33. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyámhivatal az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata során megállapítja az önhiba fennállását
végzéssel elrendeli a végrehajtást. A gyámhivatal a végrehajtást elrendelő végzésben a mulasztó felet
a) felhívja, hogy a végzés kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra vonatkozó
határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget, illetve hagyjon fel a gyermeknek a másik fél ellen történő
nevelésével,
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(5)

(6)

(7)
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b) felhívja, hogy a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi megfelelő
időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül biztosítsa, és megjelöli a pótlás végső határidejét,
c) figyelmezteti az a) és a b) pont szerinti kötelezettség önhibából történő nem teljesítésének jogkövetkezményeire,
és egyúttal a meghatározott cselekmény végrehajtása esetén igénybe vehető eszközök valamelyikét alkalmazza,
továbbá
d) erre irányuló kérelem esetén kötelezi a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek
viselésére.
(5) Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a (4) bekezdés szerinti végrehajtást elrendelő
végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal kérelemre végzéssel
a) a család- és gyermekjóléti központ kapcsolatügyeletének, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálatnak
a közreműködését vagy a védelembe vétel elrendelését kezdeményezheti, ha a kapcsolattartás gyakorlása
konfliktusokkal jár, folyamatosan akadályokba ütközik, illetve a felek között kommunikációs zavarok állnak fenn,
b) dönt a feleknek a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó – a kapcsolattartás érdemét nem befolyásoló –
kérelméről, így a gyermek átadásának és átvételének helyéről, időpontjának kismértékű változtatásáról, valamint
az abban közreműködő személyekről.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtására irányuló döntés elleni fellebbezést a döntés
közlésétől számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kijelölt gyámhivatal a szülő hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyását a hatodik életévét betöltött vagy
egészségileg károsodott gyermek örökbefogadásához akkor tagadhatja meg, ha a gyermek örökbefogadására
életkora, egészségi károsodása vagy egyéb körülmény, így különösen a másik szülő örökbefogadáshoz való
hozzájárulásának hiánya miatt nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni. A kijelölt gyámhivatal a gyermek
örökbefogadásának valószínűsége kérdésében megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a gyermek
örökbefogadásának valószínűsége kérdésében az országos örökbefogadást elősegítő szerv tájékoztatása válik
szükségessé, megkereséséről a Gyvt. 141/F. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekvédelmi szakszolgálat
gondoskodik.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A titkos örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozat megtételekor a gyámhivatal tájékoztatja a szülőt
a (2) és (3) bekezdésben, valamint a Gyvt. 128/B. § (3) bekezdésében foglaltakról és arról, hogy a szülői felügyeleti
jog megszűnéséről határozatának megküldésével fogja értesíteni.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Abban az esetben, ha az örökbefogadásra irányuló kérelem hiányos, a miniszter – a Hágai Örökbefogadási
Egyezmény alkalmazása esetén a (4) bekezdés szerinti külföldi Központi Hatóságon (meghatalmazott testületen)
keresztül – hiánypótlásra szólítja fel az örökbe fogadni szándékozó személyt.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a gyermek gondozási helyének meghatározása során figyelembe veszi a gyermekvédelmi
gyám, a gyermek gondozási helye, a vér szerinti családot gondozó család- és gyermekjóléti központ tájékoztatását,
javaslatát, valamint az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét is.”
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal eljárása során a szerződés tárgyát képező ingatlan adatainak beszerzéséről gondoskodik.”

23. §		
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
38. § (4) bekezdésében és 47/A. § (2) bekezdésében a „tájékozatja” szövegrész helyébe a „tájékoztatja” szöveg,
b)
78. § (3) bekezdésében a „lakcíme” szövegrész helyébe a „lakóhelye vagy ha a kérelmező életvitelszerűen
a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye” szöveg,
c)
114/A. § (2) bekezdésében az „– a 8/D. §-ban foglalt módon –” szövegrész helyébe az „elektronikus levél útján”
szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a)
„Az eljárás felfüggesztése” alcím és a 8/B. §,
b)
a „Belföldi jogsegély” alcím és a 8/D. §,
c)
a „Szakértő” alcím és a 13/A. §,
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d)
e)
f)
g)
h)

30/B. § (4) bekezdése,
40. § (4) bekezdése,
44. § (1) bekezdése,
99. § (3) bekezdése,
153. § (1) bekezdés c) pontja.

17. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet
a)
66. §-a,
b)
66/A. §-a,
c)
75/C. § (2) bekezdésében az „az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg” és az „is” szövegrész.

18. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása
26. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az egészségbiztosítási szerv alkalmazandó jogként a magyar jogot megállapítja, erről hatósági bizonyítványt
(a továbbiakban: igazolás) állít ki, és meghatározza annak időbeli hatályát és feltételeit. Az igazolás tanúsítja, hogy
a munkavállaló, önálló vállalkozó a másik államban történő munkavégzése idején is a magyar társadalombiztosítási
jogszabályok hatálya alatt áll.”

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a)
7/C. § (4) bekezdése,
b)
49. § (4) bekezdése.

20. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. §
(3) bekezdésében a „negyedévente tájékoztatja” szövegrész helyébe a „negyedévente elektronikus úton tájékoztatja”
szöveg lép.

21. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Hivatal a pedagógus-továbbképzési program engedélyezési eljárásában közreműködő hatóságként
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 58. § (1) bekezdése alapján – szakértőt rendel ki.”
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22. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] 6. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „10 napon belül” szöveg lép.
31. §		
Hatályát veszti a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése.

23. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
32. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 11/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kérelmező a kérelemhez a (2) bekezdés a) pontja szerinti mellékleteket nem csatolja, azok beszerzéséről
a bányafelügyelet gondoskodik.”
(2) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a kérelmező a kérelemhez a (4) bekezdés f ) pontja szerinti dokumentumot nem mellékeli, annak
beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik.”
(3) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 32/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a kérelmező a kérelemhez a (7) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumot nem mellékeli, annak
beszerzéséről a bányafelügyelet gondoskodik.
(9) A (7) bekezdés e) pontja szerinti költségterv elkészítésére a 25. § (9) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

33. §		
A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (12) bekezdésében az „A bányafelügyeleti” szövegrész helyébe
az „Az MBFH-nál bányafelügyeleti” szöveg lép.

24. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
34. §		
Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet
a)
4/C. § (3) bekezdése,
b)
9. § (1c) bekezdése,
c)
27/F. § (4) bekezdése.

25. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
35. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet] 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatal engedélyét beszerezni.”
(2) A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a temetkezési szolgáltató rendelkezik érvényes temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel,
újabb telephely vagy a temetkezési szolgáltatás megváltoztatásának engedélyezésére irányuló kérelem esetén
a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságnak nem kell vizsgálnia a büntetlen előéletre,
a szakképesítésre, a vagyoni biztosítékra, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat, továbbá
a (4) bekezdés c)–e) pontjaiban meghatározott dokumentumokat sem kell csatolnia a kérelemhez.”

36. §		
Hatályát veszti a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
a)
36. § (1) bekezdés b) pontja,
b)
46. § (2) bekezdése.
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26. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata,
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott
orvosi dokumentáció alapján
a) a súlyos fogyatékosság fennállása,
b) az önkiszolgálási képesség,
c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,
d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja
kérdését szakkérdésként vizsgálja.”

27. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
Hatályát veszti az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdése,
b)
53. §-a.

28. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) az adatközlést követő
öt napon belül nyilvántartásba veszi a beérkező adatot, ezzel egyidejűleg értesíti az ügyfelet, ha a Kpt. 3. §
(3) bekezdése alapján az értesítési kötelezettség a Nyilvántartót terheli, vagy ha a nyilvántartásban szereplő pontok
száma a 13-at elérte vagy meghaladta.”
(2) A 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes utánképzést tanúsító igazolás engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezése
esetén az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján a nyilvántartásban lévő összpontszámból kell a Kpt. 9. §
(1) bekezdésében előírt csökkentést elvégezni. A csökkentést követően maradt pontszámról a Nyilvántartó értesíti
az ügyfelet.”
(3) A 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nyilvántartó az elektronikus úton beérkezett, önkéntes utánképzést tanúsító igazolás alapján legfeljebb
három napon belül gondoskodik az előéleti pontok csökkentéséről.”

29. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
Hatályát veszti az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
4. § (14) bekezdése.

30. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.
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31. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet
módosításáról
42. §		
Hatályát veszti a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
a)
6. § (2) bekezdése;
b)
6. § (3) bekezdésében az „a felfüggesztés tárgyában hozott végzést és” szövegrész.

32. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
43. §		
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet] 8. § (3) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg lép.
44. §		
Hatályát veszti a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
a)
8. § (2) bekezdése,
b)
8/B. § (7) bekezdésében a „(2) és” szövegrész,
c)
10/D . § (4) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész,
d)
1. számú melléklet 4. pont e) alpontjában a „– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,” szövegrész.

33. Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos
eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Hatályát veszti az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól
és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a)
10. §-a,
b)
13. § (3) bekezdése.

34. A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló
237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
Hatályát veszti a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm.
rendelet
a)
3. § (4) bekezdése,
b)
4. § (4) bekezdése.

35. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
47. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet] 12/D. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alkalmazott orvos – a (3) bekezdésben meghatározottak szerint – a háziorvost akkor helyettesítheti, ha
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendeletben foglalt szakmai és
személyi feltételeknek megfelel.”
(2) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban
az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa felkért
szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő
az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét megküldi az Országos
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Tisztifőorvosi Hivatalnak. Az adott szakmára meghatározott átmeneti szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal honlapján közzéteszi, azzal, hogy ezen szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos
szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza.”
(3) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály
hatálybalépését követően, az egészségügyi szolgáltató – a jogszabály hatálybalépését követő 2 hónapon belül
benyújtott – kérelmére, az egészségügyi államigazgatási szerv az átmeneti működési engedély felülvizsgálatával
egyidejűleg működési engedélyt ad ki.”
48. §		
Hatályát veszti a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
a)
7. § (10) bekezdése,
b)
12/A. § (10) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész,
c)
12/C. § (3) bekezdésében az „a törléstől számított 30 napon belül” szövegrész,
d)
15. § (3) bekezdésében az „a bejelentéstől számított 60 napon belül” és az „Amennyiben a szolgáltató
nyilatkozata szerint teljes körűen nem rendelkezik a szakmára előírt szakmai minimumfeltétellel, a működési
engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv határidő tűzésével kötelezi a feltételek
biztosítására. A határidő elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi államigazgatási szerv a feltételek
biztosítását hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja. Amennyiben az egészségügyi államigazgatási
szerv megállapítja, hogy az előírt szakmai minimumfeltételeket a szolgáltató határidőre nem biztosította,
a működési engedélyt hivatalból visszavonja.” szövegrész.

36. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
Hatályát veszti a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet
a)
14/A. § (4) bekezdése,
b)
14/A. § (5) bekezdésében az „Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül
folytatja le.” szövegrész.

37. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem
áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének
minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal
a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell
alkalmazni.”

38. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet] 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kivizsgálást a kockázat mérlegelése alapján – az e rendeletben szabályozott esetek kivételével – Kvt.
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával kell lefolytatni.”
52. §		
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének
figyelembevételével a beavatkozási záródokumentáció megérkezését követően határozatot hoz:
a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,
b) a további tényfeltárás elrendeléséről,
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c) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítési monitoring elrendeléséről,
vagy
d) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítés befejezéséről.”
53. §		
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély
keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének figyelembevételével határozatot hoz:
a) szükség esetén a 21. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti kármentesítés végzéséről, esetleges
kiegészítéséről;
b) a monitorozás folytatásáról;
c) a monitorozás befejezéséről;
d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy további
kármentesítési munkára nincs szükség.”
54. §		
Hatályát veszti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a „2 hónapon belül” szövegrész.

39. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosítása
55. §		
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízvédelmi hatóság a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotának valószínűségéről birtokába került
adat, információ alapján vizsgálatot folytat le. A kivizsgálást a kockázat mérlegelése alapján a Kvt. vonatkozó
rendelkezései alkalmazásával folytatja le.”
56. §		
A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (11) bekezdésében a „követő két hónapon belül” szövegrész helyébe
a „követően” szöveg lép.

40. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása
57. §		
Hatályát veszti a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

41. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében
a „2 hónapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

42. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása
59. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet] a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A 9. §-ban meghatározott előmunkálati engedélyezési eljárásban és a 10. §-ban meghatározott
vezetékjogi engedélyezési eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.
(2) Ha az ügyfél a kérelmet elektronikusan nyújtja be, az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezési eljárásokban
az engedélyező hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés
keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi
hatóság számára.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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(2) A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a következő 23/D. §-sal egészül ki:
„23/D. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított
rendelkezéseit a Mód. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell
alkalmazni.”
60. §		
Hatályát veszti a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 10. § (3b) bekezdése.

43. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
61. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység
esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben
a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül – a 13. számú
melléklet szerint megadott adatok és az 5. számú mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével –,
a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá
döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.
(2) Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a környezeti hatásvizsgálat szükségességét, továbbá – a 6. számú
melléklet figyelembevételével – a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit
a) az érdemi döntésre jogosult hatóság az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgálatával, vagy
b) a környezetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködés keretében
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a hatóság – a b) pont esetén a környezetvédelmi hatóság szakhatósági
állásfoglalása alapján – a Kvt. vonatkozó szabályaira figyelemmel az eljárását felfüggeszti.
(4) Ha az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el,
a) az ügyben érdemi döntésre jogosult, környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság
az eljárás felfüggesztésének tárgyában való döntés meghozatalát megelőzően, vagy
b) a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának kialakítását megelőzően
belföldi jogsegély keretében megkeresi a vízvédelmi hatóságot, amely nyilatkozik arról, hogy a megkeresésben
szereplő tervezett tevékenység jelentős hatással bír-e a felszíni és felszín alatti vizekre.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a másodfokú eljárás során is alkalmazni kell azzal, hogy a másodfokú hatóság vagy
szakhatóság a felülvizsgálat során a másodfokon eljáró vízvédelmi hatóságot keresi meg belföldi jogsegélyben.
(6) A környezeti hatástanulmány az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő három éven
belül nyújtható be.”
62. §		
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/B. § (4) bekezdésében a „45 napon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg
lép.
63. §		
Hatályát veszti a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a)
20. § (15) bekezdése,
b)
a 20/A. § (4) bekezdésében az „A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.” szövegrész,
c)
a 24. § (13) bekezdése.

44. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
64. §		
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet 5–6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzését a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) kell bejelenteni.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, és
b) a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát.
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6. § Az MBFH törli a nyilvántartásból azt a nyomástartó berendezést vizsgáló szakembert vagy felügyeleti személyt,
akit a bányafelügyelet vagy a bíróság a tevékenység folytatásától jogerősen eltiltott, továbbá aki elhalálozott vagy
bejelentette a tevékenység befejezését.”

45. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosítása
65. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet] 15. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez nem csatolta a rehabilitációs szakértői szervnek vagy
jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó,
érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, az Szt. 33. § (1b) bekezdésében
meghatározott szakkérdést a járási hivatal a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 4. alcímében foglaltak szerint vizsgálja.”
(2) A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
5. számú melléklete a 2. melléklet szerint,
b)
9. számú melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

66. §		
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 64. §-ában a „25/A. § (1)–(1b)” szövegrész helyébe a „25/A. § (1) és (1a)” szöveg lép.
67. §		
Hatályát veszti a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
25/A. § (1b) bekezdése,
b)
26. § (1) bekezdésében a „– 30 napos határidő tűzésével –” szövegrész,
c)
37. § (4) bekezdése.

46. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.)
Korm. rendelet módosítása
68. §		
Hatályát veszti a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

47. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
69. §		
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A szociális hatóság szakvéleményt kér a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program
a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását
mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban.”
70. §		
Hatályát veszti a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében az „A szociális hatóság az ellenőrzés során a szociális intézmény szakmai programja és
a foglalkoztatási szakmai program összhangjának megvalósulása tekintetében szakvéleményt kér a Hivatal
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől, amely a szakvéleményt 30 napon belül adja meg.”
szövegrész,
b)
6. § (5) bekezdése.
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48. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
71. §

(1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos
(a továbbiakban: jogosult állatorvos) az e rendeletben megállapított hatásköröket láthatja el. A jogosult állatorvos
tevékenységét csak érvényes szerződéssel végezheti.”
(2) A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-felügyeleti esemény esetén a NÉBIH a feladat- és hatáskörébe
tartozó döntéseket előkészítő egyes feladatok elvégzésére a megyei kormányhivatal közreműködése nélkül
köthet jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerződést. A NÉBIH a szerződéskötésről tájékoztatja
a megyei kormányhivatalt. A szerződéskötést kezdeményező szolgáltató állatorvosra, a szerződés megkötésére,
valamint a szerződés tartalmára a 2–3. §-ban, a 4. § (1)–(5) és (7) bekezdésében, valamint az 5–9. §-ban foglalt
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

72. §		
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és e) pontjában
az „az megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg;
b)
2. § (3) bekezdésében az „az megyei kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe az „a megyei
kormányhivatalhoz” szöveg;
c)
2. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az „az megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe
az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg;
d)
3. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében az „Az megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „A megyei
kormányhivatal” szöveg;
e)
7. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdés c) pontjában az „az megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe
az „a megyei kormányhivatalt” szöveg;
f)
a Melléklet fejrészében a „369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet” szövegrészek helyébe a „113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet” szöveg;
g)
a Melléklet 1.) és 13.) pontjában a „369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet” szöveg;
h)
a Melléklet 10.) pontjában az „az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése,
illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § szerint” szövegrész
helyébe az „az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, illetve a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint” szöveg
lép.

49. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
73. §		
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet] 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje az értékelő
jegyzőkönyv hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.”
74. §		
Hatályát veszti a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésének”, valamint
az „A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati
határidő leteltét követő hat hónap, a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági
eljárás ügyintézési határideje pedig egy hónap.” szövegrész,
b)
4. § (2) bekezdésében az „az iratok beérkezésétől számított harminc napon belül,” szövegrész.
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50. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Korm. rendelet módosítása
75. §

(1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapbírság mértéke)
„f ) bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontási tevékenység esetén: 50 000 forint,”
(2) A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell
figyelembe venni:]
„d) bontás tudomásulvétele nélkül végzett bontás esetén 20%,”
(3) A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A bírság meghatározásakor a (3) bekezdés szerinti számított építményértéknek az alábbi százalékos értékét kell
figyelembe venni:]
„g) építési napló vezetési kötelezettség alá eső építési tevékenység építési napló nélküli végzése esetén 20%.”

51. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
76. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közlekedési hatóságként útügyekben első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)
„j) a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés bejelentése, a képzési tevékenység folytatására jogosult
szervezetek nyilvántartásának vezetése, a közúti biztonsági auditori képzési tanterv jóváhagyása, a képzési
tevékenység folytatására jogosult szervezetek ellenőrzése,”
(során.)
(2) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„6. a közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásának kiadásával, egyes
pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel használatának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,”
(során.)
(3) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„13. a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet végző személy képzése, továbbképzése, tevékenységének bejelentése,
a tevékenységet végzőkről készült nyilvántartás vezetése és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,”
(során.)
(4) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„16. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával, a vizsgakötelezettség alóli mentesítésével,
ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység
engedélyezésével, az engedély felfüggesztésével és visszavonásával, a vizsgabiztosi tevékenységet végzők
nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból törlésével, ezen tevékenységek szakfelügyeletével kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének,
továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői
tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói
és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása,”
(során.)
(5) A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 23. és 24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„23. a közlekedési hatóság nevében közúti ellenőrzést végző személy képzése, névjegyzékbe vétele, valamint
a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti kezelői ellenőrök névjegyzékbe vétele és az ahhoz kapcsolódó
hatáskörök gyakorlása,
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

24. a közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek
működtetése és fejlesztése, a közlekedési igazgatási hatóság részére történő elektronikus adatátadás feltételeinek
biztosítása,”
(során.)
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz
igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)
„d) a Kkt. 24/A. § (6) bekezdése szerint bejelentett műszaki vizsgabiztosi tevékenység,”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz
igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)
„e) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység, valamint”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz
igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:)
„f ) a Kkt. 16/B. § (5) bekezdése szerinti auditori tevékenység.”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal gondoskodik az utánképzés foglalkozásvezetők képzésének évente
egy alkalommal történő megszervezéséről, a képzés rendszerének – különös tekintettel a tantervekre, tantárgyakra,
tantervi óraszámra, az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményekre, vizsgafeladatokra és vizsgahelyszínekre –
kialakításáról és nyilvántartást vezet az utánképzés foglalkozásvezetőkről.”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzése és vizsgáztatása
tekintetében a Kormány a Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatalt jelöli ki.
(6) A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás szakértői tevékenység tekintetében a Kormány a Szolg.tv. szerinti,
a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt jelöli ki.”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (2b)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglalt eljárásokban a szakági tervek felelős tervezői jogosultsága vizsgálatának kérdését
az eljáró közlekedési hatóság köteles megvizsgálni.
(2b) A 3. melléklet 3.2 pontjában meghatározott szakkérdéseket a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal köteles megvizsgálni.
(2c) A (2) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban, ha a fellebbezés érinti az első fokú eljárásban vizsgált
szakkérdést a másodfokon eljáró közlekedési hatóság a szakkérdés vizsgálatára a 3. melléklet 3.2 pont táblázata
a) 1. pontjában foglalt esetben a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szól kormányrendeletben kijelölt
fővárosi és megyei kormányhivatalt,
b) 2. és 3. pontjában foglalt esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,
c) 4. pontjában foglalt esetben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,
d) az 5. és 6. pontjában foglalt esetben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,
e) a 7. pontjában foglalt esetben a kulturális örökségvédelmi feladatkörében Budapest Főváros Kormányhivatalát
(a továbbiakban: BFKH), ha az első fokú eljárást a BFKH folytatta le, a kulturális örökség védelméért felelős minisztert
szakértőként rendelheti ki.”
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan
közzé kell tenni a szakhatósági állásfoglalást, amelyet az e rendelet szerinti olyan eljárásban hoztak, amelyben
az eljáró vagy szakhatóságként közreműködő fővárosi és megyei kormányhivatal a tevékenység következtében
várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.”

77. §		
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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78. §		
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés 1. pontjában a „forgalomba helyezés” szövegrész helyébe
az „a közlekedési hatóság telephelyén végzett egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, jármű-honosítási eljárás,
valamint a bármely telephelyen végzett forgalomba helyezés” szöveg lép.
79. §		
Hatályát veszti a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdés f ) pontja,
b)
4. § (5) bekezdés 3. pontja,
c)
4. § (5a) bekezdés 26. pontja,
d)
5. § (7)–(10a), valamint (12) bekezdése,
e)
5/A. § (5) bekezdése,
f)
8/H. § (1)–(2) bekezdése,
g)
1. melléklet 4. pontja.

52. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
80. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet] 3. § (5) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)
„5. a hites bányamérő tevékenységének hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével
kapcsolatos ügyek, a hites bányamérői tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése,
az évenkénti adatszolgáltatási kötelezettség keretében leadott bányaművelési térképek hatósági felügyelete,
ellenőrző bányamérések végzése;”
(2) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)
„13. a földtani szakértői tevékenység hatósági felügyelete, a földtani szakértők nyilvántartása;”
(3) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)
„15. a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység
hatósági felügyelete, illetve a tevékenység végzésének bejelentésével kapcsolatos ügyek, és a tevékenység
folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése;”
(4) A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási
tevékenység, a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és
felügyeleti tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

81. §		
Hatályát veszti a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a)
3. § (7)–(10) bekezdése,
b)
4/A. § (11)–(12) bekezdése.

53. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
82. §		
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 334/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet] 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében az állatotthon létesítése iránti bejelentési
eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el, aki
egyúttal nyilvántartásba veszi az intézményt és a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósággal.”
83. §		
A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5/A. §-ában a „létesítése és működése engedélyezésére irányuló” szövegrész
helyébe a „létesítésének bejelentésével kapcsolatos” szöveg lép.
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54. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
84. §

(1) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Védelemben részesülő állatfaj elkobzott és elhelyezett egyedének tartásához nem kell a természetvédelmi
hatóság engedélye, azok tartásáról, bemutatásáról, esetleges hasznosításáról az elhelyező határozatban kell
dönteni.”
(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére – a költségvetési szerv és
a közhasznú szervezet kivételével – kizárólag védelemben részesülő állatfaj egyede származékának, a természet
védelméért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt rendszeresen
hasznosított védett állatfaj egyedének tartása, hasznosítása, bemutatása, a 14. § (4a) bekezdés, a 19. § (4a) bekezdés
szerinti tevékenység, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok
állományszabályozása, gyérítése esetében engedélyezhető.”
(3) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kutatás irányítójának az 1. számú melléklet szerinti előírásoknak meg kell felelnie.”
(4) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsga elismeréséről a természetvédelemért felelős minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) dönt szükség szerint különbözeti vizsga előírásával.”
(5) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Védelemben részesülő vadon élő madárfajok egyedei jelölésének az országos koordinációját kizárólag
a madarak tudományos célú jelölésének nemzetközi koordinációját ellátó szervezet hazai tagszervezete végezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet az országos koordináció keretében végzi:
a) a jelölőgyűrűk központi beszerzését és kiadását, a gyűrűk egységes, a nemzetközi előírásoknak megfelelő
minőségének biztosítását;
b) az országos gyűrűzőprojektek központi, egységes koordinációját, engedélyeztetését, színesgyűrűs, nemzetközi
jelölőprogramok esetén a külföldi részprogramokkal való összehangolását;
c) a hazai jelölési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;
d) a kapcsolattartást a hazai gyűrűzőkkel és a külföldi gyűrűzőközpontokkal (gyűrűzési jelentések befogadása és
feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.
(3) Védelemben részesülő madárfajok vadon élő egyedeinek gyűrűzése kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott
szervezet által kiadott jelölőgyűrűkkel végezhető.
(4) Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás végrehajtása érdekében a vadon
élő védelemben részesülő denevérfajok egyedei jelölésének országos, központi koordinációját a Magyar
Természettudományi Múzeum végzi.
(5) A (4) bekezdésben foglalt országos koordináció keretében a Magyar Természettudományi Múzeum az alábbiakat
végzi:
a) az országos jelölőprojektek központi, egységes koordinációját, engedélyeztetését, nemzetközi jelölőprogramok
esetén a külföldi részprogramokkal való összehangolását;
b) a hazai jelölési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;
c) a kapcsolattartást a hazai jelölőkkel és a külföldi jelölőközpontokkal (jelölési jelentések befogadása és
feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.
(6) A madár- és denevérgyűrűzési alapadatok és az azokból származtatott adatok hozzáférését, továbbá
felhasználásuk jogát az országos koordinációt végző szervezetnek folyamatosan biztosítania kell a minisztérium
számára.”
(6) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Solymászati célra – a (4), (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tartási, hasznosítási, bemutatási
engedély kultúrtörténeti hagyományápolás céljából természetes személynek csak héjára (Accipiter gentilis),
karvalyra (Accipiter nisus), szirti sasra (Aquila chrysaetos), északi sólyomra (Falco rusticolus), Feldegg-sólyomra
(Falco biarmicus), valamint vándorsólyomra (Falco peregrinus) adható. Szirti sas (Aquila chrysaetos), északi sólyom
(Falco rusticolus), Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), valamint vándorsólyom (Falco peregrinus) esetében a tartási,
hasznosítási, bemutatási engedély további feltétele, hogy a solymászmadár természetvédelmi hatósági engedéllyel
működő hazai tenyészetből, illetőleg jogszerűen működő külföldi tenyészetből származzon.
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85. §
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(4) A karvaly (Accipiter nisus) és a héja (Accipiter gentilis) esetében a hazai solymászati igényeknek megfelelő
mértékig adható tenyésztési engedély.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó megrendezése céljából a (3) bekezdésben felsorolt fajok egyedeire jogi személy
részére is adható tartási, hasznosítási, bemutatási engedély. Solymászati célra hasznosítási engedély adható továbbá
jogi személy részére karvaly (Accipiter nisus) és héja (Accipiter gentilis) egyedeinek vadon élő állományból történő
befogására, ha a 16. § (1) a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti vizsgával rendelkező felelős személyt foglalkoztat.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott vizsga elismeréséről a minisztérium dönt szükség szerint különbözeti vizsga
előírásával.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartási, hasznosítási, bemutatási engedély iránti kérelmet a 4. számú mellékletben, solymászmadár tartása,
hasznosítása, bemutatása iránti kérelmet a 6. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani
a (2) bekezdésben meghatározott természetvédelmi hatósághoz.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tartás, hasznosítás, bemutatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező a nyilatkozatával igazolja, hogy
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) és (3) bekezdés szerinti kizáró ok vele szemben nem
áll fenn.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását)
„b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban: Főfelügyelőség), vagy”
(engedélyezi.)
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nemzetközi solymásztalálkozó esetén a behozatali, tartási és kiviteli engedély iránti kérelmet
a solymásztalálkozó időpontját megelőző legkésőbb 60. napig be kell nyújtani a természetvédelmi hatósághoz,
amely a kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül dönt.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nemzetközi solymásztalálkozó esetén a solymászati célra alakult egyesület is megkérheti a találkozó
lebonyolításához szükséges tartási, hasznosítási, bemutatási engedélyt, minden résztvevő részére. Az egyesület
részére a tevékenység akkor engedélyezhető, ha a solymásztalálkozón részt vesz a 16. § (1) bekezdés a) pontja
vagy (3) bekezdése szerinti vizsgával rendelkező egyesületi tag, illetve a 4. § (6) bekezdés szerinti felelős személy
kritériumainak megfelelő egyesületi tag.”
A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nemzetközi solymásztalálkozónak minősül az a rendezvény, amely solymászati céllal, tizenöt napnál nem
hosszabb ideig kerül megrendezésre, és amelyen legalább három országból vesz részt solymászmadárral jogszerűen
rendelkező személy.”

(1) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
b)
3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,
c)
4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.
(2) A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 8. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

86. §		
Hatályát veszti a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
10. § (4) bekezdése, valamint
b)
10. § (6) bekezdése.

55. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés
szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
87. §		
A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében a „követő
két hónapon belül” szövegrész helyébe a „követően” szöveg lép.
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88. §		
Hatályát veszti a 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (1a) bekezdése.

56. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
89. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 45. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eljáró hatóság a határozat végrehajtását felfüggeszti és kezdeményezi a humanitárius tartózkodási engedély
kiállítását, ha eljárásában megállapítja a Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását.”
(2) A 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 45. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A regionális igazgatóság a visszaküldés akadályának fennállását folyamatosan, de a központi idegenrendészeti
nyilvántartó szerv megkeresése alapján legalább évente felülvizsgálja. A visszaküldés akadályának megszűnése
esetén az eljáró hatóság a határozat végrehajtását folytatja.”

57. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
90. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2007. Korm. (V. 24.) rendelet] 124. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során a hatóság
felhívására nem jelenik meg, a humanitárius tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló felülvizsgálati
eljárásban a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése érdekében a regionális igazgatóság ismételten
felhívhatja a harmadik országbeli állampolgárt.”
91. §		
Hatályát veszti a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a)
72/B. § (2) bekezdése;
b)
72/H. § (3) bekezdése;
c)
97. § (3) , (5) és (6) bekezdése;
d)
97/A. § (3), (5) és (6) bekezdése;
e)
104. § (1) bekezdése;
f)
108. § (1) bekezdése;
g)
166. § (1) bekezdése.

58. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
módosítása
92. §		
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás folytatása esetén az eljárást – amennyiben a kereskedelmi
hatósági, valamint a zaj- és rezgésvédelmi ügyben nem ugyanaz a hatóság jár el, a kereskedelmi hatóság értesítése
alapján – a környezetvédelmi hatóság hivatalból indítja meg, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges
adatok szolgáltatására kötelezheti.”
93. §		
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység végzése
bejelentés- vagy engedélyköteles, a hatóság, amely a bejelentéssel kapcsolatosan vagy az engedély kiadására
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, a tevékenység megszűnéséről történő értesülést követően haladéktalanul
értesíti a környezetvédelmi hatóságot.”
94. §		
Hatályát veszti a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

27483

59. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
95. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, ha
a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló
érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből.
(2) A Fétv. 98. §-a szerinti ügyészi értesítéssel egyidejűleg a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet hiánypótlási felhívás
kibocsátása nélkül el kell utasítani.”
(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha]
„d) a kérelmező tulajdonosként (tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetként), haszonélvezeti jog jogosultjaként
vagy vagyonkezelőként tett földhasználati bejelentést, de ezen jogállása a bejelentés megtételekor az ingatlannyilvántartásban nem szerepel; vagy”
(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a földhasználót a hiányosság pótlására
szólítja fel.”

96. §

(1) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

97. §		
A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/A. §-ában az „eljárásban az” szövegrész helyébe az „eljárásban a belföldi
jogsegély kivételével az” szöveg lép.
98. §		
Hatályát veszti a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
9. § (4) bekezdése;
b)
13. § (3) bekezdésében a „jogcímében, és” szövegrész;
c)
1. számú melléklet I. pont 8. alpontja;
d)
3. számú melléklet I. pont 2. alpont c) alpontja és az I. pont 6. alpontja;
e)
4. számú melléklet I. pont 5. alpontja.

60. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása
99. §

(1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az építésügyi hatóság az eljárást a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati
engedély megszerzéséig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
alapján felfüggeszti, az eljárást felfüggesztő végzésnek tartalmaznia kell – a Khvr. 6. számú mellékletének
figyelembevételével – a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.”
(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) A VET hatálya alá tartozó villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban az ügyfél a kérelmet
elektronikusan is benyújthatja.
(2) Ha a kérelmet az ügyfél elektronikusan nyújtotta be, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban
az építésügyi hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés
keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi
hatóság számára.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előkészítő eljárás részeként a hálózati engedélyes vagy megbízása alapján a tervező helyszíni szemlét
szervezhet meg. A hálózati engedélyes (vagy megbízottja) a helyszíni szemlére az ügyfeleket és az érintett
szakhatóságokat, közműveket, kezelőket és üzemeltetőket a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti nyomvonalkijelölési dokumentáció megküldésével nyolc nappal korábban hívja meg.”
(4) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a közcélú hálózat építésével egy időben – annak részbeni átépítése miatt – megszüntetésre is sor kerül, akkor
annak engedélyezése – a 14. § (4) bekezdésében meghatározott esetben – a vezetékjogi engedéllyel együttesen
kérelmezhető. A Hatóság ebben az esetben a vezetékjogot és a megszüntetést egy eljárás keretében engedélyezi.”
(5) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Bontási engedély alapján végezhető
a) a műemléket érintő,
b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő
bontási tevékenység.”
(6) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet – a kisfeszültségű hálózati elem esetét kivéve – az engedélyesnek
a 6. számú melléklet, a kérelemhez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti
tartalommal, méretekben és példányban kell benyújtania a Hatósághoz.”
(7) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben felsorolt építmények közül a kisfeszültségű hálózati elem esetében az üzembe helyezési
eljárás lefolytatását követő 8 napon belül az engedélyes a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelenti
a Hatóságnak. A bejelentéshez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti
tartalommal, méretekben és példányban kell benyújtania a Hatósághoz.”
(8) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet „Üzemeltetési engedélyezési eljárások” alcíme a következő 26/A. és 26/B. §-sal
egészül ki:
„26/A. § (1) A 25. § (1) bekezdésében felsorolt építmények közül a kisfeszültségű hálózati elem esetében az üzembe
helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással
tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg
határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a kérelmezőt.
(2) Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés kapcsán a Hatóság vizsgálja, hogy
a) a tényleges megvalósulás a jogerős engedély szerint történt-e meg,
b) az üzembe helyezés során betartották-e a jogszabályokban foglalt követelményeket,
c) az üzembe helyezési eljárás során az érintettek által adott nyilatkozatban foglaltak megvalósultak-e,
d) közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték esetében a kérelmező a bejelentéshez csatolta-e az e-közmű
adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal
ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.
(3) Ha a kérelmező a Hatóság által előírt feltételeket a megadott határidőre nem vagy nem kielégítően teljesíti,
a Hatóság az építmény további üzemeltetését megtiltja.
(4) Ha az építmény további feltételek előírásával sem feleltethető meg a jogszabályban meghatározott
követelményeknek, a Hatóság annak bontását rendeli el.
26/B. § Az üzemeltető a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság jogszerű hallgatása alapján
gyakorolhatja a VET 133. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságokat.”
(9) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § A fennmaradási engedélyezésre egyebekben e rendeletnek az adott építményfajtára vonatkozó építési,
használatbavételi, üzemeltetési engedélyezési eljárására, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló
bejelentésre előírt rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(10) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket, közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten
elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseit az engedélyes nem kívánja
fenntartani, vagy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van, illetve az a környezetre, a hálózatra
kapcsolt további vételezőkre és felhasználókra veszélyt jelent, az engedélyes köteles – a 14. § (4) bekezdésében,
valamint a 9. számú mellékletben meghatározott eseteket kivéve – a Hatósághoz benyújtani a megszüntetés
tudomásulvétele iránt kérelmet a 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység tekintetében.
(2) Az olyan vezetékek, tartószerkezeten elhelyezett külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló
berendezések esetében, amelyeknél a csatlakozási pont hálózati engedélyese a hálózat állapotának megvizsgálása
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alapján megállapította, hogy az a hálózati elem környezetére és a hálózatára kapcsolt további vételezőkre,
felhasználókra veszélyt jelent, és tulajdonosa vagy üzemeltetője nincs vagy nem ismert, és amelyre bejelentett
felhasználó nem csatlakozik, a csatlakozási pont hálózati engedélyese köteles – a 14. § (4) bekezdésében,
valamint a 9. számú mellékletben meghatározott eseteket kivéve – a Hatósághoz benyújtani a megszüntetés
tudomásulvétele iránt kérelmet a 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység tekintetében.”
(11) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 34/A. és 34/B. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A 34/B. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha
a kérelmező a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét
a Hatósághoz benyújtotta, és a bontási tevékenység megkezdését a Hatóság jogszerű hallgatással tudomásul véve
az eljárás megindulásától számított tíz napon belül nem tiltotta meg.
(2) A Hatóság a bontási tevékenység megkezdését határozattal megtiltja, ha a kérelem vagy annak mellékletei nem
felelnek meg a jogszabályi követelményeknek.
34/B. § (1) Bontás tudomásulvételéhez kötött minden olyan bontási tevékenység, amely nem tartozik a 14. §
(4) bekezdésében és a 9. számú mellékletben felsorolt bontási tevékenységek körébe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bontási tevékenységet a Hatóságnak a bontás tudomásul vételéről szóló döntésétől
számított egy évig lehet végezni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység tudomásulvételére irányuló kérelmet papír alapon vagy elektronikus úton
lehet benyújtani.
(4) A bontási tevékenység tudomásulvételére irányuló kérelem tartalmáról az eljárás megindulásától számított
három napon belül értesíteni kell az építmény tulajdonosát, ha az nem azonos a bontást kérő személyével.
(5) A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez (8. számú melléklet) mellékelni
kell:
a) a 3. számú melléklet 10.1–10.6. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt,
b) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez
kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozatát, valamint
c) az illeték befizetésének igazolását.
(6) Az építtető a bontási tevékenység befejezésének tényét, a befejezéstől számított tizenöt napon belül
a Hatósággal közli.”
(12) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés szerinti értesítéshez a Hatóság részére mellékelni kell a 3. számú melléklet 10.1. pontja szerinti,
a villamosmű műszaki biztonsági követelményeire vonatkozó külön jogszabályban meghatározott megszüntetési
tervet.”
(13) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr2. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”
100. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a 16. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

101. §		
Hatályát veszti a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
4/A. § (2) bekezdése,
b)
„Előmunkálati jog” alcíme és 11. §-a, valamint
c)
3. számú melléklet 3. pontja.

61. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásnak
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
102. §		
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásnak rendjéről és az ellenőrzésben
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történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdésében az „A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)–g) pontja” szövegrész helyébe az „A Kkt. 21. §
(1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontja” szöveg lép.
103. §		
Hatályát veszti a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdése.

62. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása
104. §		
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § m) pontjában a „a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben”
szövegrész helyébe az „a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben” szöveg lép.

63. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.)
Korm. rendelet módosítása
105. §		
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésében a „hatvan napon belül” szövegrész helyébe az „ötven napon belül” szöveg lép.

64. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
106. §		
Hatályát veszti az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése.

65. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
107. §		
Hatályát veszti a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. §
(7) bekezdés a) pontja.

66. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
108. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1/D. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alá nem tartozó egészségügyi szolgáltató esetén hivatalból kell módosítani a működési
engedélyt tartalmazó nyilvántartást és a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.”
109. §		
Hatályát veszti a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
1/D. § (2) bekezdésében a „30 napon belül” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdése,
c)
17/E. § (1) bekezdése.

67. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
110. §		
Hatályát veszti a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében
az „Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap.” szövegrész.
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68. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosítása
111. §		
Hatályát veszti az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a)
15. §-a,
b)
16. § (2) és (3) bekezdése.

69. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
112. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel –]
„a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő
kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében
a 6. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és
(5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét,
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,”
(jelöli ki.)
(2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott
adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a 2. § a) és b) pontjában meghatározott hatóság (a továbbiakban: jegyző)
a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 2. melléklet
A) pontjában meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános,
a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”
(3) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző a Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a bejelentés másolatát elektronikus úton megküldi
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatóságnak,
kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegyző jár el.
(2a) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus
úton megküldi
a) a 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságoknak,
b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék esetén
az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, termésnövelő
anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak.”
(4) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző a Kertv. szerinti vendéglátás folytatása esetén a működési engedély tárgyában hozott határozatot
elektronikus úton közli a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint
a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi
hatósággal, kivéve, ha ezen ügyben ugyanazon jegyző jár el.”
(5) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati
készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal
állat-egészségügyi és élelmiszer- ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalával, termésnövelő anyag
forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal közli.”
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(6) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást – amennyiben az üzletben folytatott
tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – annak megfelelő igazolása mellett az új
jogosult köteles bejelenteni.
(5) Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző
a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.”
113. §		
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a 10/A. §-t követően a következő alcímmel és 10/B. §-sal egészül ki:

„Az országos nyilvántartás
10/B. § (1) A jegyző a 6. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő bejegyzéssel
egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) részére.
(2) A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal
által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.”
114. §		
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 6. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás 2016. január 1-je előtt bejegyzett adatait
a jegyző 2016. február 29-ig küldi meg elektronikusan a Kormányhivatal részére.”
115. §		
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 29/A. §-a és 29/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„29/A. § A 2016. január 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten
kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek tevékenységüket nem kell bejelenteniük a székhelyük szerinti jegyzőhöz.
29/B. § A 2016. január 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten
kívüli kereskedelmet végző kereskedők nyilvántartásának adatait a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző
2016. február 1-ig átadja a székhely szerinti jegyzők részére.”
116. §		
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a)
6. § (2b) bekezdésében a „három napon belül megküldi” szövegrész helyébe a „három napon belül
elektronikus úton megküldi” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében az „a), b) és d)” szövegrész helyébe a „b)” szöveg,
c)
6. § (4) bekezdésében a „nyolc napon belül tájékoztatják” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül
elektronikus úton tájékoztatják” szöveg,
d)
27. § (4) bekezdésében a „határozatát közli” szövegrész helyébe a „határozatát elektronikus úton közli” szöveg
lép.
117. §		
Hatályát veszti a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a)
5. §-a,
b)
6. § (6) bekezdése,
c)
9. § (1) bekezdésében az „és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki” szövegrész,
d)
10. § (3) és (6) bekezdése,
e)
4. melléklete.

70. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai
vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól
szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
118. §		
Hatályát veszti az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
a)
27. § (4) bekezdése,
b)
35. § (4) bekezdése.
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71. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
119. § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.”
(2) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Szálloda szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet I/A. részében foglalt követelményeknek.
(2) Panzió szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az 1. melléklet
II/A. részében foglalt követelményeknek.
(3) Kemping szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet III/A. részében foglalt követelményeknek.
(4) Üdülőház szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet IV/A. részében foglalt követelményeknek.
(5) Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet V/A. részében foglalt követelményeknek.
(6) Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. melléklet VI/A. részében foglalt követelményeknek.
(7) Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely- üzemeltetési tevékenység folytatható. A kempingben üzemeltetett
üdülőház esetében – az üdülőházra vonatkozóan – az 1. melléklet IV/A. részében foglalt követelményeket is
teljesíteni kell.”
(3) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,”
(4) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben – az egyéb szálláshely kivételével –
a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából
a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi – ide nem értve
a b) pont szerinti esetet –, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatban
aa) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú
eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalát,
ab) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban
a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú
eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,
b) ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba
– az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, -minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsőfokú
eljárásban megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,
c) a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely
a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e
ca) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül működtetni kívánt szálláshely esetében – első- és
másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot,
cb) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban
a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a ellenőrzés lefolytatására jogosult hatóságot, másodfokú
eljárásban a honvédelemért felelős minisztert, valamint
d) ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan
a bejelentést megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak
ki – az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsőfokú eljárásban az építésügyi
hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt
a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti.”
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(5) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közreműködő hatóság a kérelmet – bejelentés megtörténtéről szóló igazolással együtt – továbbítja a külön
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.”
(6) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli
a) fogyasztóvédelmi hatósággal, és
b) a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatallal.
(3) Ha a szálláshelyen nyújtott szálláshely-szolgáltatás a 7. § (1) bekezdésben meghatározott valamely hatóság
feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, a jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett
hatóság részére. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja
a jegyzőt.”
(7) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban: szálláshelynyilvántartás) – a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„f ) szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartási számát és nyilvántartásba-vételének napját,”
(8) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.”
(9) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül
bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.”
(10) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket
állapítja meg:)
„d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és
pénzbírságot szab ki,”
(11) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A jegyző a 13. §-ban meghatározott adatváltozásról, valamint a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való
törléséről haladéktalanul értesíti a 11. § szerinti hatóságokat.”
(12) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel
rendelkező szálláshely esetében a szálláshely-szolgáltatónak csak az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett
változás esetén kell az e rendelet szerinti bejelentést benyújtania. A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy
megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.”
120. § (1) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdésben az „A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni” szövegrész
helyébe az „A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésben a „szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez” szövegrész helyébe
a „bejelentéshez” szöveg,
c)
8. § (1) bekezdésben a „szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával” szövegrész
helyébe a „bejelentéssel” szöveg,
d)
8. § (4) bekezdésben a „szálláshely üzemeltetése iránti kérelmet” szövegrész helyébe a „bejelentést” szöveg,
e)
8. § (5) bekezdésében az „engedély iránti kérelmének benyújtásával” szövegrész helyébe a „tevékenységre
vonatkozó bejelentéssel” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdésben a „szálláshely üzemeltetése iránti kérelmének benyújtásával” szövegrész helyébe
a „bejelentéssel” szöveg,
g)
9. § (2) bekezdésben a „szálláshely-üzemeltetési engedélyről szóló jogerős határozatával” szövegrész helyébe
a „bejelentés megtételéről szóló igazolással” szöveg,
h)
12. § (1) bekezdésében az „A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása
(a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)” szövegrész helyébe az „A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet
folytatókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)” szöveg
lép.
(2) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A pontjában az „Engedélyezési” szövegrész
helyébe a „Bejelentési” szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

27491

121. §		
Hatályát veszti a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a)
10. § (1)–(5) bekezdése,
b)
11. § (1) bekezdése,
c)
13. § (1) bekezdésében „a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően” szövegrész,
d)
13. § (3)–(4) bekezdése,
e)
14. § (1) bekezdés e) pontjában az „és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési engedélyt” szövegrész,
f)
2. melléklete.

72. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
122. §		
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe
a „huszonegy” szöveg lép.
123. §		
Hatályát veszti a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a „(a főváros esetében harminc napon)”
szövegrész.

73. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosítása
124. §		
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyezés iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban:
engedélyező hatóság) bírálja el.”
125. §		
Hatályát veszti a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése.

74. A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő
hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
126. §		
Hatályát veszti a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő
hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

75. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
127. §		
Hatályát veszti a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
13. §-a,
b)
15. § b) pontjában a „ , felfüggeszti az eljárást és” szövegrész.

76. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
128. §		
Hatályát veszti a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja.

27492

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

77. A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján
visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló
149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
129. §		
A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami
támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,
b)
12. §-ában a „követő 90 napon belül” szövegrész helyébe a „követően” szöveg
lép.

78. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely
létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
130. §		
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 159/2010. (V. 6.)
Korm. rendelet] 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § A légközlekedési hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai
szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott,
amelyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében szakhatóságként eljáró megyei kormányhivatal
a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.”
131. §		
Hatályát veszti a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 9. §-a.

79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető
és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
132. §		
Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett
szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel
összefüggő hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar
és angol nyelven a szabályozásért felelős minisztérium készíti el, tartja naprakészen és teszi közzé az elektronikus
tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint. A tájékoztató legalább a következőket tartalmazza:]
„o) az eljárás során az ügyfélre, az eljáró hatóságra és egyéb közreműködőkre vonatkozó határidőket,”

80. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
133. §		
Hatályát veszti a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. § (7) bekezdése.

81. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának
alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák
körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
134. §		
Hatályát veszti az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának
alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 4. § (1a) bekezdése.

82. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
135. §		
Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.
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83. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
136. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el)
„a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és
az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban,”
(2) A 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés
és tanúsítás egyenértékűségéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatkörben első fokon országos
illetékességgel a Hivatal nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatósága, másodfokon – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.”
137. §		
A 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének i) pontjában az „engedélyezésével és” szövegrész
helyébe a „bejelentés alapján történő” szöveg lép.

84. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet módosítása
138. §		
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
a)
13. § (1) bekezdésében az „az építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az építésügyi és az élelmiszerláncbiztonsági hatóság” szöveg,
b)
14. § (2) bekezdésében az „az építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az építésügyi és az élelmiszerláncbiztonsági hatóság” szöveg
lép.

85. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet módosítása
139. §		
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatában rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal egyéb
támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén szakvéleményt ad
a közlekedőképességről is. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza
a) a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását,
b) a következő felülvizsgálat időpontját.”

86. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
140. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi
és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI), a Herman Ottó Intézet
és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt
közigazgatási és egyéb szervek (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) közreműködésével végzi.”
(2) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MBFH a közreműködő szerveket az 1. mellékletben meghatározott vélemény és adatok szolgáltatása céljából
megkeresi, amelyhez egyidejűleg a tanulmányt a közreműködő szervek számára honlapján hozzáférhetővé teszi.”
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(3) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MBFH a jelentés tervezetét, annak elkészítésétől számított öt napon belül a honlapján a nyilvánosság
számára véleményezés, a közreműködő szervek számára visszamutatás céljából harminc napra közzéteszi.
A közzétételben meg kell jelölni az észrevételek benyújtásának határidejét és módját.
(2) A közreműködő szerv a jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételéről az (1) bekezdésben meghatározott
harminc napos határidő leteltétől számított 15 napon belül tájékoztatja az MBFH-t. Ha a közreműködő szerv
határidőn belül nem tesz észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a jelentés tervezetében foglaltakkal egyetért.”
(4) A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
141. §		
A 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a)
4. § (3) és (7) bekezdésében a „közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „közreműködő szerv”,
b)
4. § (5) bekezdésében a „közigazgatási szerv” szövegrészek helyébe a „közreműködő szerv”,
c)
5. § (1) bekezdésében a „közigazgatási szervek” szövegrész helyébe a „közreműködő szervek”,
d)
6. § (3) bekezdésében a „közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „közreműködő szerv”,
e)
6. § (6) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben”,
f)
7. § (1) bekezdésében az „az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási szervek” szövegrész helyébe
az „a közreműködő szervek”
szöveg lép.
142. §		
Hatályát veszti a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a)
6. § (4) bekezdése,
b)
5. § (2) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási” szövegrész.

87. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2) Korm. rendelet módosítása
143. §		
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
szóló 179/2011. (IX. 2) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki. Az igazolvány
megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén a közlekedési hatóság kérelemre új igazolványt állít ki.”

88. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint
a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása
144. § (1) A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés
és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 187/2011. (IX. 14.)
Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység a nemesfémvizsgáló- és
hitelesítő hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) tett bejelentés alapján kezdhető meg.”
(2) A 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság)
„a) bejelentés alapján nyilvántartja a készítő, a javító – kivéve a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként
nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátort – és az árverező tevékenységet végzőket, mely
nyilvántartás az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges, a készítők, javítók, árverezők miniszteri rendeletben
meghatározott adatait tartalmazza,”
(3) A 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
145. § (1) Hatályát veszti a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet
a)
6. § b) pontja,
b)
8. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében „A hatóság vizsgálatának ügyintézési
határideje harminc nap.” szövegrész.
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89. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről
és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása
146. §		
Hatályát veszti a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és
visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Az ügyintézési határidő 45 nap.”
szövegrész.

90. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet módosítása
147. §		
Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet
a)
7. § (2) bekezdése,
b)
9. §-a,
c)
11. § (4) bekezdése,
d)
20. § (4)–(5) bekezdése,
e)
33. § (5) bekezdése.

91. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
148. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, tovább az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet] 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakmai irányító személyének alkalmatlanná válása, vagy a szakmai irányító személyében bekövetkező
változás esetén a gazdálkodó szervezet legfeljebb hat hónapig működhet szakmai irányító nélkül. Erről
a közlekedési hatóságot a gazdálkodó szervezetnek értesítenie kell, az értesítés elektronikus úton is történhet.
Ez a határidő a szakmai irányító elhalálozása vagy munkaképességének elvesztése esetén legfeljebb három
hónappal meghosszabbítható. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni
a szakmai alkalmasság feltételének meglétét, az igazolás elektronikus úton is történhet.”
(2) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányt csak abban az esetben kell csatolni, ha a közlekedési
hatóság által vezetett elektronikus nyilvántartásban az igazoló okmány megléte az eljáró hatóság által nem
ellenőrizhető.”
(3) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány)
– járművenként (járműszerelvény esetében csak a vontató járműre) két példányban, kérelemre – a gazdálkodó
szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A kérelem elektronikus úton is benyújtható.”

92. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
149. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság titkárává legalább főtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhető
ki. A kinevezés az érintett személy szolgálati viszonyának megszűnésével, vagy más személynek az (1) bekezdés
szerint a megyei, fővárosi védelmi bizottság titkárává történt kinevezésével, a kinevezési okiratban a titkári feladatok
megkezdésére meghatározott kezdőnapon szűnik meg.”
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150. §		
Hatályát veszti a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
48. § (8) bekezdésében az „a kérelem beérkezését követő naptól számított 90 napon belül” szövegrész;
b)
56. § (1) bekezdésében az „a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül” szövegrész.

93. Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
151. § (1) Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1. §
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. ipari park: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pontja szerinti
szervezet;”
(2) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. címviselő szervezet: az a gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása, amely
az „Ipari Park” cím vagy „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére sikeresen pályázott és az ipari parkot
fejleszti;”
(3) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Eltérő rendelkezés hiányában a tudományos és technológiai parkokra, valamint a „Tudományos és Technológiai
Park” cím elnyerésére és viselésére az ipari parkokra vonatkozó, valamint az „Ipari Park” cím elnyerésére és viselésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
(4) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért
felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, honlapján és az ipari park portálon közzé kell tenni.
(2) A pályázatok értékelése alapján – az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának
figyelembevételével – a miniszter dönt az Ipari Park cím, illetve a Tudományos és Technológiai Park cím
odaítéléséről. A címet elnyert szervezetek listáját a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi
közzé a cím elnyerésétől számított 15 napon belül. A címet elnyert szervezet a minisztérium hivatalos lapjában
történő közzétételtől, vagy ha az korábbi, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételétől
jogosult a cím viselésére, és köteles az e rendeletben meghatározott, továbbá a pályázatában vállalt
kötelezettségek teljesítésére.”
(5) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó,
e célból megfelelő stratégiát kidolgozó gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok
társulása (a továbbiakban: Pályázó), amely eleget tesz az e §-ban meghatározott feltételeknek.
(2) Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak, a tudományos és technológiai park
céljára kialakított területnek legalább 10 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből vagy törzsterületből
és fejlesztési területből áll. Az ipari park törzsterülete egybefüggő területet alkot.”
(6) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat,
amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.”
(7) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter írásban értesíti az „Ipari Park” címet elnyert címviselő szervezetet, hogy az ipari park vagy
a tudományos és technológiai park a pályázatban foglalt területtel, valamint kötelezettségekkel létrejött, vagy
a Pályázót arról, hogy a pályázat elutasításra került.”
(8) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Változtatás kérelmezése
6. § (1) A címviselő szervezet köteles a miniszterhez kérelmet benyújtani, ha
a) az ipari parkot a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok betartásával növelni vagy csökkenteni
kívánja, vagy
b) az adott területre vonatkozó „Ipari Park” vagy „Tudományos és Technológiai Park” címét más szervezet számára
kívánja átadni.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmet a címviselő szervezet a címet átvenni kívánó
szervezettel közösen nyújtja be.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemről – a Tanács javaslatát figyelembe véve – a miniszter dönt. A miniszter
írásban értesíti a címviselő szervezetet – címátadás esetén az átvevő szervezet értesítésével egyidejűleg – a kérelem
elfogadásáról vagy elutasításáról. Az átvevő szervezet tekintetében figyelembe kell venni a 2. alcímben és a 9. §
(7) bekezdésében meghatározott feltételeket.
(4) A kérelem elfogadása esetén az abban foglalt változtatások a (3) bekezdésben meghatározott értesítés
kézhezvételével – a cím átadása esetén a címet átadó és a címet átvevő szervezet általi kézhezvételtől – állnak be.
A cím átadása esetében a címet átvevő szervezet jogosult a cím viselésére, és köteles a pályázatban és a korábbi
változtatásokban vállalt, illetve amennyiben a cím használatát korábban megállapodás rendezte, az abban és annak
módosításaiban foglalt kötelezettségek teljesítésére.
(5) Amennyiben a címviselő szervezet az ipari parkot a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti érvényességi kritériumok
betartásával növelni kívánja, úgy rendelkeznie kell a bővítéssel érintett területre vonatkozóan megvalósíthatósági
tanulmánnyal.
(6) A címviselő szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján történő
felszámolása esetén az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím elsősorban az ipari parkba
betelepült vállalkozásnak, vagy a közigazgatásilag illetékes települési önkormányzatnak adható át.”
(9) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában a miniszter 5. § (1) bekezdésében foglalt értesítésének keltétől igényelhető, illetve pályázható.”
(10) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az „Ipari Park” cím és a „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére való jogosultság megszűnik a címviselő
szervezet miniszterhez tett egyoldalú jognyilatkozatával vagy a cím megvonásával.”
(11) A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az „Ipari Park” cím vagy a „Tudományos és Technológiai Park” cím viselésére való jogosultság megszűnésének
következménye az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek megszűnése, illetve a címhez kötött további
támogatások és preferenciák lehetőségének elvesztése.”
152. §		
A 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében az „Az „Ipari Park” cím viselője” szövegrész helyébe az „A címviselő szervezet” szöveg,
b)
7. § (1) és (2) bekezdésében az „a megállapodásban” szövegrész helyébe az „az „Ipari Park” vagy „Tudományos
és Technológiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázatban” szöveg,
c)
9. § (2) bekezdésében a „megvonja az „Ipari Park” címet” szövegrész helyébe a „megvonja az „Ipari Park” címet
és a „Tudományos és Technológiai Park” címet” szöveg,
d)
9. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „az „Ipari Park” címet viselő szervezet” szövegrész helyébe
az „a címviselő szervezet” szöveg
lép.
153. §		
Hatályát veszti a 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja.

94. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
154. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdés e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból
járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,)
„e) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési
igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást
követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton
történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,”
(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

„(1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti
közlekedésben járművezetőként történő részvételét annak,
a) aki a 32. § a) vagy c) pontjában meghatározott jogsértés elkövetésével magalapozottan gyanúsítható,
b) aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,
c) aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak nem felel meg, illetve járművezetésre
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan, vagy
d) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben foglaltak szerint,
az abban meghatározott ponthatár elérése vagy meghaladása miatt vissza kell vonni.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés d) pontjának db) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép, egyidejűleg a d) pont a következő dc) alponttal egészül ki:
(Szünetel a vezetésre való jogosultság:)
[d) az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig]
„db) az eljáró hatóság értesítése alapján az elmulasztott határnaptól, ha a soron kívül elrendelt vagy
kezdeményezett egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent
meg,
dc) a pályaalkalmassági szempontból időtartamra korlátozott alkalmas minősítés lejárta esetén, vagy”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vezetői engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően is csak akkor adható vissza, ha)
„b) a járművezető a jogszabályban előírt utánképzési kötelezettségét teljesítette és az erről szóló igazolás
az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett,”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 36. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát
követően a közlekedési igazgatási hatóság az elektronikus úton az engedély-nyilvántartásba beérkezett, utánképzés
teljesítését tanúsító igazolás alapján legfeljebb három napon belül gondoskodik a vezetői engedély jogosult részére
– elsősorban postai úton történő – megküldéséről, amennyiben a vezetői engedély visszaadásának egyéb feltételei
fennállnak.
(3) A vezetői engedély az egészségügyi érvényességi idejének lejárta után is visszaadható, ha a járművezető azt
az 5. § (1) bekezdésében meghatározott vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott műszaki adatokat a közlekedési
hatóságtól elektronikus úton átveszi.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a kérelem elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is
intézheti)
„d) az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült sorozatban előállított (általános) állandó rendszámtábla
pótlását.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát
más, az üzemben tartásában lévő járműre kívánja átszerelni – a kérelem tartalmától függően – az eredeti járművet
a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított
rendszámtáblát a jogosítottnak vissza kell adni.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

„17. A jármű műszaki alkalmasságának igazolása”
(10) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 76–77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét
a) a forgalmi engedély „Műszaki érvényessége” rovatba bejegyzett időpont és a berögzített – egyedi sorszámmal
ellátott – jelzőcsík (a továbbiakban: címke), illetve a bejegyzett időpont és a (3) bekezdés alapján a forgalmi
engedélybe a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesítetten bejegyzett címke sorszáma,
b) forgalomba nem helyezett jármű esetében – a jármű forgalomba helyezéséig – a közlekedési hatóság által kiadott
„Műszaki Adatlap”, vagy
c) a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében – szabad érvényesítési hely hiányában – időszakos vizsgálat
alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány – a Műszaki vizsgálati bizonyítványban
„Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározva –
igazolja.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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(2) A címkével a jármű forgalmi engedélyét
a) az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
b) egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság igazolása vagy a nyilvántartásban
szereplő adatok alapján látja el.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetében a címke sorszámát a forgalmi engedélybe be kell jegyezni.
(4) A forgalmi engedély cseréjekor a közlekedési igazgatási hatóság az új típusú forgalmi engedélybe a címke
sorszámát, a lejárati hónapot, valamint napot bejegyzi, és a bejegyzést lebélyegzi.
77. § (1) A jármű műszaki alkalmassági idejének a forgalmi engedélybe történő bejegyzésekor a címkét a forgalmi
engedélybe kell beragasztani.
(2) A címke forgalmi engedélybe történő beragasztásakor be kell jegyezni a lejárati hónapot, valamint napot, és
a bejegyzést le kell bélyegezni.
(3) A közlekedési igazgatási hatóságok műszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a fővárosi és megyei
kormányhivatal feladatkörébe tartozik. A Hivatal az általa lefolytatott eljárásokban felhasználásra kerülő műszaki
érvényességet igazoló címke beszerzéséről saját hatáskörben gondoskodik.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Hivatal
elektronikus úton történő egyidejű értesítése mellett bejegyezheti. A jármű azonosító- és műszaki adatainak,
valamint motorjának egyedi azonosító jelében, illetve kódjában, és a műszaki vizsga záradék változásának esetén
a közlekedési hatóság által kiadott, elektronikus úton megküldött „Műszaki Adatlap” alapján végzi el a közlekedési
igazgatási hatóság az adatváltozás járműnyilvántartásba történő bejegyzését.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély
„Hivatalos feljegyzések” rovatába jegyzi be a közlekedési hatóság által kiállított vagy elektronikus úton megküldött
Műszaki Adatlap „Záradékok” rovatában feltüntetett, a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból történő
kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha]
„k) a jármű eltulajdonítása miatt eljárás indult.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. 101. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendőrség az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben haladéktalanul értesíti a közlekedési
igazgatási hatóságot.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]
„f ) a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) pontja és a 102. § (5) bekezdése
esetén átmeneti időszakra,”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 101. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalomból kivont jármű forgalomba helyezése iránt benyújtott kérelem
alapján indult eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel
intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:)
„a) annak 2016. január 1-jét megelőző eltulajdonítása,”
(esetén.)
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése,
az eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. § (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(7) Az ügyfél kérelmére, valamint a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés
k) pontja, a 102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű
átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén, a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba
bejegyzésétől számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.”
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
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155. §		
A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. fejezet 4. pont C) alpont a) alpontjában a „jármű eltulajdonítása”
szövegrész helyébe a „jármű 2016. január 1-jét megelőző eltulajdonítása” szöveg lép.
156. §		
Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
45. § (2) bekezdésében az „A közlekedési igazgatási hatóság az értesítéssel egyidejűleg a jármű jogi
helyzetének tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti.” szövegrész,
b)
46. § (4) bekezdésében az „ , az érvényesítő címke, a környezetvédelmi plakett” szövegrész,
c)
19. melléklet
ca)
I. fejezet 2. pont c) alpontjában, III. fejezet 1. pont A) pontjának e) alpontjában és a 2. pont
A) pontjának f ) alpontjában, valamint az V. fejezet A) pontjának 1. pont b) alpontjában a „ , valamint
az érvényesítő címke” szövegrész,
cb)
II. fejezet 1. pont A) pontjának d) alpontjában, a 2. pont A) pontjának b) alpontjában, valamint
a 3. pont A) pontjának d) alpontjában a „ , valamint az érvényesítő címke díjának” szövegrész,
cc)
II. fejezet 1. pont A) pontjának e) alpontja,
cd)
II. fejezet 2. pont A) pontjának c) alpontja,
ce)
II. fejezet 3. pont A) pontjának a) alpontja,
cf )
III. fejezet 1. pont A) pontjának d) alpontja,
cg)
III. fejezet 2. pont A) pontjának e) alpontja,
ch)
V. fejezet A) pont 3. pontjának c) alpontja,
ci)
V. fejezet A) pont 4. pontjának b) alpontja,
cj)
V. fejezet A) pont 6. pontjának b) alpontja,
ck)
V. fejezet B) pontjának g) alpontja.

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
157. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása és
megszüntetése, valamint a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása esetén a döntését
haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is.”
(2) A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy Mmtv. 7. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége esetén
a rehabilitációs hatóság a szüneteltetésről hozott döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal.
A rehabilitációs hatóság a szüneteltetésről hozott döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. § (4a) bekezdése szerinti
levonásról is.”
(3) A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítása a 2015. december 31-éig hatályos rendelkezések alapján
a keresőképtelenségre tekintettel szüneteltetésre került, az első fokon eljáró rehabilitációs hatóság a rehabilitációs
ellátás időtartamának leteltét megelőzően a rehabilitációs ellátás meghosszabbításról határozatban intézkedik, és
a határozatát haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is.”
158. §		
A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésében a „30 napi” szövegrész helyébe a „60 napi” szöveg lép.
159. §		
Hatályát veszti a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
9. §-a,
b)
15. § (3) bekezdése.

96. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
160. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § Az oktatási igazolvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.),
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nktv.) meghatározott adatokat
tartalmazza.”
161. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
16. § (5) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg;
b)
30. § (5) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg;
c)
32. §-ában a „15 napon” szövegrész helyébe a „8 napon szöveg;
d)
34. § (2) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg
lép.
162. §		
Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
22. §-ában az „a 2. § (2) bekezdése szerint” szövegrész;
b)
31. §-ában az „a 2. § (2) bekezdése szerint” szövegrész;
c)
33. §-ában az „Az oktatási igazolvány előállításának ideje az igénylésnek az adatkezelőhöz történő
beérkezésétől számított legfeljebb 45 nap.” szövegrész;
d)
34. § (4) bekezdésében az „a kérelem átvételét követő negyvenöt napon belül” szövegrész.

97. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosítása
163. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
(2) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belső ellenőrzési vezető – a 34. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – minden egyes ellenőrzés
lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket.
Vizsgálatvezetőnek az jelölhető ki, aki legalább kétéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy e követelmény teljesítése alól felmentést kapott.”
164. §		
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
16. § (5) bekezdésében a „24. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.” szövegrész helyébe
a „miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább
ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.” szöveg,
b)
12. alcím címében az „ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények” szövegrész helyébe
az „ellenőrzési tevékenység végzésére jogosult személyekről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonyítási
eszközök” szöveg,
c)
24/A. § (1) bekezdésében a „tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásához szükséges – és
a kérelemhez csatolandó –” szövegrész helyébe a „tevékenységre vonatkozó jogosultsággal rendelkezőkről
vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó” szöveg,
d)
24/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe a „miniszteri
rendeletben” szöveg
lép.
165. §		
Hatályát veszti a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
24. §-a,
b)
24/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „24. § (2) bekezdése szerinti” és az „a 24. § (3) bekezdésének alkalmazása
esetén” szövegrész,
c)
24/A. § (1) bekezdés d) pontja.
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98. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
166. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A MAB az Nftv. 71/B. § (1) bekezdésében meghatározott szakvélemény elkészítéséhez szükséges
intézményi dokumentumokat bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti.
(2) A MAB az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény elkészítése során azt vizsgálja, hogy bírálati
szempontrendszerében meghatározott feltételeknek a felsőoktatási intézmény, képzés és doktori iskola megfelel-e.”
167. §		
A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában a „hatvan nap” szövegrész helyébe az „ötvenöt nap” szöveg lép.
168. §		
Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
22. §-a,
b)
23. §-a.

99. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
169. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012.
(II. 29.) Korm. rendelet] 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az erdőterv megállapítása védett természeti területen az Evt. alapján készített körzeti
erdőtervben foglaltak szerint, az adott erdőre vonatkozóan abban rögzített erdőgazdálkodási jogok
és kötelezettségek módosítása nélkül, hivatalból történik, és az adott erdőgazdálkodási jogokhoz és
kötelezettségekhez kapcsolódóan a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Evt.
41. § (9) bekezdése szerinti bejelentéssel nem élt, akkor a szakhatóság (2) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.”
(2) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Kormány védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés teljes vagy részleges
felszámolására vagy erdőként, illetve szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló
másodfokú eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy az önerdősülés fennmaradása a természet védelmére
vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokba ütközik-e, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.”
(3) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az erdőterv megállapítása partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján
készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból
történik, akkor a szakhatóság (7) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.”
(4) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az erdőterv megállapítása honvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti
erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor
a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.”
170. §		
A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében az „Az igazolást 90 napon belül kell kiállítani, amely
határidő egy alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható.” szövegrész helyébe az „A NÉBIH az igazolást
90 napon belül hatósági bizonyítvány formájában adja ki.” szöveg lép.
171. §		
Hatályát veszti a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

100. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
172. §		
Hatályát veszti a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében az „Ebben az esetben a bírság
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megállapítására vonatkozó eljárást az építési vagy bontási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásáig fel kell
függeszteni.” szövegrész.

101. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
173. §		
Hatályát veszti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.)
Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése.

102. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
174. §		
Hatályát veszti a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése.

103. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
175. §		
Hatályát veszti a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
a)
11. § (3) bekezdése,
b)
30. § (2) bekezdésében az „A bezárást követő időszakra vonatkozó terv elbírálásának ügyintézési határideje
60 nap.” szövegrész,
c)
32. § (3) bekezdésében az „A bányafelügyelet a felelősség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat-tervezet
Bizottságnak való megküldésétől számított 30 napon belül dönt a felelősség átadásáról.” szövegrész.

104. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
176. §		
Hatályát veszti az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

105. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
177. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. §
(1) bekezdésében az „a minden év október 31-ig” szövegrész helyébe a „minden év november 30-ig” szöveg lép.

106. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
178. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati továbbképzési program, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti belső továbbképzési program
programminősítési eljárás alapján kerül a programjegyzékben nyilvántartásba vételre – az NKE által – a beérkezéstől
számított 60 napon belül.”

107. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
179. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 3. alcímének
címe helyébe a következő alcím cím lép:

„3. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás”
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(2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel és az építésfelügyeleti hatósági
tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás
iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatósághoz elektronikusan a 2. § (2) bekezdése szerinti tárhely
igénybevételével vagy papír alapon.”
(3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti)
„a) annak vizsgálatát, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai
megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire
vonatkozó előírásoknak,”
(4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági szolgáltatást a hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti
kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni.”
(5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró hatóság – a 11. § (2) bekezdés kivételével – az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által
megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert
ügyfelet. Amennyiben az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a Ket. szerinti függő hatályú döntést is hoz,
az értesítést a döntésbe foglalja.”
(6) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az építésügyi hatóság és építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által
hozzáférhető módon – személyes adatot nem tartalmazó – általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó
megindult és lezárult engedélyezési, valamint tudomásulvételi eljárás következő főbb ismérveiről:
a) az eljárás megindulását követő munkanapon
aa) a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja,
ab) az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén
az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma,
ac) az építési tevékenység tárgya,
ad) a 8. mellékletben meghatározott tartalmú helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv,
b) a döntés kiadmányozását követő munkanapon a döntés rövid tartalma és meghozatalának időpontja,
c) a döntés jogerőre emelkedését követően, az építtető értesítésével egyidejűleg a döntés jogerőre emelkedésének
napja.”
(7) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított
öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.”
(8) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Ket. szerinti függő hatályú döntés a Ket.-ben foglaltakon túl tartalmazza
a) az ÉTDR ügy- és iratazonosítót,
b) az építési tevékenységgel érintett telek vagy építmény címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén
az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
c) a kulturális örökség védett eleme esetében a központi nyilvántartási számot,
d) az építési tevékenység rövid leírását,
e) az építmény rendeltetését.”
(9) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakhatóság ügyintézési határideje az elektronikus megkeresésnek a szakhatósághoz történő – az ÉTDR
alkalmazás által rögzített – megérkezését követő munkanapon indul. A szakhatóság az eljárása során egy
alkalommal, legfeljebb tíznapos teljesítési határidő kitűzésével bocsáthat ki hiánypótlási felhívást.”
(10) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas
építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha
a) műemlék,
b) annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy
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c) a 11/A. § (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság építési engedélye a 6. melléklet III. táblázatában meghatározott
valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel
az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti.”
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az építmény
használatát csak akkor tilthatja meg, ha
a) az észlelt hibák, hiányosságok, valamint a kikötések és feltételek teljesítésének hiánya az építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát gátolja vagy akadályozza,
b) a 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott meghatározott határnapon túl a közel nulla vagy
annál kedvezőbb energiaigényt nem teljesíti,
c) a 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való
megfelelést,
d) az építtető a 39. § (8a) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget,
e) a (2) bekezdés f ) és g) pontja szerinti dokumentumok az építési naplóban nem állnak rendelkezésre, vagy
f ) az építtető – a 22. §-ban meghatározott kivétellel – építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
tevékenységgel tér el az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészetiműszaki dokumentációtól, vagy műemlék esetén az eltérés a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek nem felel meg.”
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A használatbavételi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap.”
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:)
„b) az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése
nélkül végezték,”
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 52. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tíz nap.”
A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

„43. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás”
(16) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (6) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét
megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)
„f ) az építési napló a (3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel meg.”
(17) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (7)–(7b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Ha az építésügyi hatóság a (6) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt nem tiltja meg,
a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap
elteltével használatba vehető.
(7a) A használatbavétel (7) bekezdés szerinti tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó
rendelkezések tekintetében a (6) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni.
(7b) A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi hatóság
határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt.”
(18) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki.”
(19) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

„44. Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás”
(20) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó
rendelkezések tekintetében a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni.”
(21) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) A kérelmező a 60. § (1) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység megkezdése előtt
legalább tizenöt nappal köteles a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelmét
az építésfelügyeleti hatósághoz benyújtani.
(2) Ha az építésfelügyeleti hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a 60. § (1) bekezdésében
meghatározott bontási tevékenység megkezdését a 60. § (8) bekezdése szerint nem tiltja meg, a bontási
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tevékenység megkezdését hallgatással tudomásul veszi, és a bontási tevékenység az eljárás megindulásától
számított tizenöt nap elteltével megkezdhető.
(3) A bontási tevékenység megkezdésének (2) bekezdés szerinti tudomásulvételét a Ket. szerinti függő hatályú
döntésre vonatkozó rendelkezések tekintetében a (2) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek
kell tekinteni.”
(22) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bontás tudomásulvételhez kötött minden olyan bontási tevékenység, amely nem tartozik a 45. §
(1) bekezdésében és a 2. mellékletben felsorolt bontási tevékenységek körébe.”
(23) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti:]
„b) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció építészeti-műszaki tervezőjének nevét,
lakcímét, névjegyzéki számát,
c) a kivitelezési dokumentáció tervezőjének (ideértve a szakági tervezőt is) nevét, lakcímét, névjegyzéki számát,”
(24) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a kövezető (3a) és
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építésfelügyeleti hatóság
a) az engedély vagy tudomásulvétel nélkül folyó építési tevékenység végzését a helyszínen leállítja, kivéve ha
a leállítással veszélyhelyzetet idézne elő, és
b) a szabálytalan építési tevékenység tudomásra jutásáról számított hatvan napon belül vizsgálja, hogy
a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész fennmaradásának
az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak-e vagy megteremthetők-e.
(3a) Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, végzésben
értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről,
valamint jogkövetkezményeiről, és legfeljebb hatvan napos határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély
iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.
(3b) Amennyiben az építésfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a fennmaradás feltételei nem állnak fenn,
kötelezi az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a szabálytalan építési tevékenységgel
megépített építmény, építményrész szabályossá tételéhez szükséges munkálatok elvégzésére, vagy annak
bontására, ha az átalakítással sem tehető szabályossá.”
180. §		
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1.
3. § (2) bekezdésében az „az építésügyi hatósági” szövegrész helyébe az „az építésügyi vagy építésfelügyeleti
hatósági” szöveg,
2.
3. § (3) bekezdésében az „Az építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „Az építésügyi vagy építésfelügyeleti
hatóság” szöveg, az „az építésügyi hatósági engedély” szövegrészek helyébe az „az építésügyi hatósági
engedély vagy az építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel” szöveg,
3.
3. § (4) bekezdésében az „Az építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „Az építésügyi vagy építésfelügyeleti
hatóság” szöveg,
4.
3. § (6) bekezdésében az „Az építésügyi hatóságot” szövegrész helyébe az „Az építésügyi vagy
építésfelügyeleti hatóságot” szöveg, a „vagy az engedély iránti” szövegrész helyébe a „vagy az engedély vagy
a tudomásulvétel iránti” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdés c) pontjában a „leírását” szövegrész helyébe a „leírását, a 8. melléklet I. rész 4. pont
4.1. alpontja szerinti számított építményértéket” szöveg,
6.
12. § (4) bekezdés b) pontjában a „hiányzó szakhatósági dokumentáció” szövegrész helyébe a „hiányos
kérelem” szöveg,
7.
44. § (2) bekezdésében az „építési tevékenység engedélyezését” szövegrész helyébe az „engedélyezést”
szöveg,
8.
46. § (7) bekezdésében a „kérelmet nyolc napon belül elutasítja” szövegrész helyébe a „kérelmet elutasítja”
szöveg,
9.
52. § (3) bekezdésében az „engedély megkérésére” szövegrész helyébe az „engedély vagy a használatbavételi
tudomásulvétel megkérésére” szöveg,
10.
53. § (1) bekezdésében az „engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az „engedélyezési, valamint
használatbavétel tudomásulvételi eljárás” szöveg,
11.
54. § (6) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
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55. § (4) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
66. § (2) bekezdésében az „A beruházáslebonyolító, az építési” szövegrész helyébe a „Az építési” szöveg,
a „tervező,” szövegrész helyébe a „tervező, a szakági tervező,” szöveg,
1. melléklet 8. pontjában az „építése, bővítése” szövegrész helyébe az „építése, átalakítása, felújítása, valamint
bővítése” szöveg,
8. melléklet I. rész 4. pont 4.1. alpontjában a „Számított” szövegrész helyébe az „Az építésügyi bírság
megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított” szöveg

lép.
181. §		
Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1.
11/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
2.
18. § (7) és (8) bekezdése,
3.
19. § (1) bekezdése,
4.
20. § (4) bekezdése,
5.
25. § (5) bekezdése,
6.
26. § (4) bekezdése,
7.
33. § (1) bekezdése,
8.
35. § (9) bekezdése,
9.
37. § (4) bekezdése,
10.
40. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy a (4b) és (4c) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak,” szövegrész,
11.
40. § (4a)–(4c) bekezdése,
12.
44. § (1) bekezdése,
13.
46. § (6) bekezdése,
14.
48. § (4) bekezdése,
15.
54. § (7c) és (7d) bekezdése,
16.
55. § (3) bekezdésében az „ , a szakhatóságot nem keresi meg” szövegrész,
17.
67. § (5) bekezdése,
18.
71. § (8) bekezdése.
182. §		
Nem lép hatályba az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
6. § (3) bekezdése.
183. §		
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

108. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
184. §		
Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a)
4. § (4) bekezdésében az „a kirendelés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül” szövegrész,
b)
4. § (5) bekezdése.

109. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
185. §		
Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
a)
7. § (2) bekezdés d) pontja,
b)
7. § (11) bekezdés b) pontja.

27508

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

110. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
186. §		
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg lép.

111. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
187. §		
Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész.

112. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
188. § (1) Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 41. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a hiánytalan és formailag megfelelő kérelmet projektértékelés céljából továbbítja az ÁTET-nek.”
(2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság az engedélyezésről szóló határozatot az ÁTET
szakértői véleményének figyelembevételével hozza meg. Nem adható meg az engedély, amennyiben az ÁTET
a szakértői véleményben nem javasolja az állatkísérlet engedélyezését.”
(3) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az engedély módosítása nem változtatja meg az engedély hatályának lejártát.”
189. §		
Hatályát veszti a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a)
42. § (5) bekezdése,
b)
43. § (2) bekezdése.

113. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása
190. §		
Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése.

114. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
191. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. melléklet III. pontjában és a 4. melléklet III. pontjában meghatározott okiratokat nem kell benyújtani, ha
azok adattartalma a hatóság által hivatalosan ismert.”
(2) Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § szerinti esetekben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként
kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
(3) Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), b), d), e) és f ) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok
a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytathatnak le, ha
a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve
b) a tevékenységre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt
hatásokkal járhat.”
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192. §		
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a)
1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép,
b)
2. melléklete helyébe a 22. melléklet lép,
c)
5. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

115. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
193. §		
Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 42. § (1) és (3) bekezdése.

116. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
194. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.)
Korm. rendelet] 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A javaslattevő hatóság kezdeményezheti, hogy a kijelölő hatóság döntsön az üzemeltető (3) bekezdés szerinti
kötelezéséről.”
195. §		
Hatályát veszti a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése.

117. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
196. §		
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A lóútlevelet a kibocsátó szerv a kérelem beérkezésétől számított, az állattenyésztésről szóló 1993. évi
CXIV. törvényben meghatározott eljárási határidőn belül állítja ki, a lótulajdonos nyilvántartó betétlappal és
a lótartási hely igazoló lappal együtt.”

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
197. §		
Hatályát veszti az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § b) pontja.

119. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
198. §		
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés e) pontjában a „másolatát,”
szövegrész helyébe a „másolatát a hatósági erkölcsi bizonyítvány kivételével,” szöveg lép.
199. §		
Hatályát veszti a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja.

120. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos
szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
200. § (1) Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának és az eljárás megszüntetésének – a bevett egyház
nyilvántartásba vétele kivételével – akkor van helye, ha annak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 30–31. §-ában meghatározott feltételei
fennállnak.”
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(2) A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Ha a változás átvezetésére vonatkozó bejelentés, kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan
változásbejelentési eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezésekor kezdődik az újabb változásbejelentési
eljárás ügyintézési határideje.”
(3) A 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevett egyház (1) bekezdés szerinti okból történő nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás ügyintézési
határideje az Országgyűlés Ehtv. 28. § (1) bekezdése szerinti döntésének hatálybalépését követő nyolcadik napon
telik le.”
201. §		
Hatályát veszti a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
a)
6. § (4) bekezdése,
b)
10. § (6) bekezdése,
c)
28. § d) pontja.

121. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
módosítása
202. §		
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ENKK a fellebbezés beérkezésétől számított 6 napon belül megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot
(a továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát.”

122. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása
203. §		
A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő
derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2013.
(IX. 25.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „21” szöveg lép.
204. §		
Hatályát veszti a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.

123. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
módosítása
205. §		
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető a haláleset anyakönyvezése és a haláleset anyakönyvezése
igazolásának a halottvizsgálati bizonyítványon történő feltüntetése után a halottvizsgálati bizonyítvány egy-egy
példányát megküldi a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH) és a hagyatéki eljárás lefolytatására
a) az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye,
b) az a) pontban foglaltak hiányában az elhunyt utolsó belföldi tartózkodási helye,
c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az elhunyt belföldi elhalálozásának helye
szerint illetékes jegyző részére.”

124. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
206. §		
Hatályát veszti az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
a)
14. § (2) bekezdésében az „A szakhatósági eljárás ügyintézési ideje 30 nap.” szövegrész;
b)
14. § (3) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény eljárás
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezései szerint jár el, és” szövegrész.
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125. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
207. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet] 20. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az engedélyes bejegyzése iránti első fokú eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében
szakértő kirendelése szükséges, a megyei működést engedélyező szerv
a) a b) és a c) pontban foglaltak kivételével a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a c) pontban foglaltak kivételével a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézetet (a továbbiakban: Intézet),
c) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani
intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézményt
rendeli ki szakértőnek.”
(2) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon bejegyzése esetén nem
rendelhető ki szakértő.”
(3) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Időszakos férőhelybővítés esetén a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége és a kijelölt
egyházi módszertani intézmény a szakértői véleményét – a kirendelő végzés vele való közlésétől számított – nyolc
munkanapon belül készíti el.”
(4) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működést engedélyező szerv
a) otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén legalább évente,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente,
c) időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az időszakos
férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése esetén legalább háromévente,
az a)–c) pontban nem említett esetben – a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján –
kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente
hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak
megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).”
(5) A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a megyei működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása
vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a megyei működést
engedélyező szerv a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti
egységét, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek.”
208. §		
A 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 44. § (5) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2) és (4)” szöveg lép.
209. §		
Hatályát veszti a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a)
21. § (1) bekezdése,
b)
21. § (2) bekezdésében a „ , amely legfeljebb öt munkanappal hosszabbítható meg” szövegrész,
c)
32. § (1) bekezdése,
d)
37. § (3) bekezdése,
e)
5. melléklet 2.7.1., 2.8.1. és 2.12.1. alpontja.

126. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
210. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
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szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. §
(2) bekezdésében a „2016. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2017. január 1-jén” szöveg lép.

127. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
211. §		
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdésében a „huszonegy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg lép.

128. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
212. §		
Hatályát veszti a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet 8. §-a.

129. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
213. §		
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.)
Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 5. § (2) bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől és szakmai gyakorlatától függetlenül
a régészeti területen szakértői tevékenységet folytathat az a személy is, akit a kulturális szakértők működésének
engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet vagy a kulturális
szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010.
(IV. 23.) OKM rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterület régészet részszakterületen
érvényességi idő megadása nélkül, határozatlan időre nyilvántartásba vettek.”

130. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása
214. § (1) A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 443/2013. (XI. 27.)
Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a fémkereskedelmi hatóság
honlapján közzétett formátumban – papír alapon vagy elektronikus úton – az engedélyező vámszervhez kell
benyújtani.”
(2) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a kérelmezőnek az engedélyezési eljárás folyamán – az eljárás
jogerős befejezéséig – a fémkereskedelmi hatósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania.
(1b) Ha a kérelem benyújtására papír alapon került sor, a kérelmező az engedélyezési eljárás folyamán
az elektronikus útra nem térhet át, beadványait – az eljárás jogerős befejezéséig – papír alapon kell teljesítenie.”
(3) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezőnek a (2) bekezdés e) pontjában foglalt okiratot eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy
hiteles másolatban kell csatolnia. Ha a fémkereskedelmi engedély iránti kérelem előterjesztésére elektronikus úton
kerül sor, a (2) bekezdés szerint csatolandó okmányokat és dokumentumokat is elektronikus úton kell benyújtani.”
(4) A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Elektronikus úton benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelem esetében az engedélyező vámszerv,
illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint
illetékes vámszerv az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle keretében ellenőrzi a 4. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott és elektronikusan csatolt okiratok és bizonylatok eredetiségét, valódiságát.”
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215. §		
A 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg lép.

131. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
216. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés j) pontja alkalmazásában nem minősül érvényes engedélynek, ha a másik érvényes engedéllyel
rendelkező foglalkoztató a munkavállalási engedély elbírálásáig kezdeményezi az engedély visszavonását,
vagy a harmadik országbeli állampolgár írásban nyilatkozik arról, hogy a korábbi foglalkoztatónál a jogviszonya
megszűnt.”
(2) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)–(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]
„3. a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári
negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámú harmadik
országbeli állampolgár munkavégzéséhez,”
(3) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)–(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]
„5. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak
kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti
intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak
a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez,”
(4) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)–(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]
„15. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak
kivételével a kutatónak olyan magyarországi oktatási tevékenységéhez, amelyet a harmadik országbeli
állampolgár a kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló
kormányrendelet szerinti, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodásban meghatározott kutatási
tevékenysége mellett végez,”
(5) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha a harmadik országbeli állampolgár)
„g) részére az engedélyben meghatározott foglalkoztatás időtartamát érintően összevont engedély kerül kiadásra.”
(6) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szüksége engedélyre:)
„1. nemzetközi szerződés, törvény vagy kormányrendelet ilyen tartalmú rendelkezése esetén,”
(7) A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„7. Magyarország kivételével az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkáltató
által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítése keretében kiküldetés, kirendelés útján magyarországi
foglalkoztatónál magánjogi szerződés teljesítése érdekében történő munkavégzéshez,
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

8. Magyarország kivételével az EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkaerő-kölcsönzési
tevékenységet folytató vállalkozás mint munkáltató által kölcsönzött munkavállaló magyarországi foglalkoztatónál
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzéséhez,”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell
tekinteni, amelyet a foglalkoztató]
„a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásától
számított 2 munkanapon belül nyújtott be,”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát
érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a részmunkaidős
foglalkoztatásra szóló engedélyt,”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„k) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának alapjaként szolgáló, külföldi munkáltatóval
kötött magánjogi szerződés munkaerő-kölcsönzést valósít meg.”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem minősül érvényes engedélynek, ha az érvényes engedéllyel
rendelkező foglalkoztató a szakhatósági állásfoglalás meghozataláig kezdeményezi az engedély visszavonását.”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott egyéb foglalkoztatási szempont különösen:
a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által
ellátandó tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott olyan képzés van folyamatban,
amely a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának tervezett megkezdését megelőzően befejeződik,
b) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző egy évben csoportos
létszámcsökkentést hajtott végre,
c) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik
országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van,
d) az előzetes megállapodásban a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért az erre
a tevékenységre vonatkozó országos átlagos személyi alapbérnél lényegesen alacsonyabb alapbér – ideértve
az illetményt és a díjazást – szerepel,
e) a szakhatósági eljárás során benyújtott dokumentumok tartalma ugyanazon adat tekintetében egymástól eltér,
f ) a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyokra beadott engedély iránti kérelmek esetén a foglalkoztatási
jogviszonyokban az összes munkaidő mértéke meghaladja a heti 40 órát.”
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal visszavonja a szakhatósági állásfoglalást, ha)
„c) tudomására jut, hogy a foglalkoztatásra az engedélyben foglaltaktól eltérő munkahelyen, munkakörben vagy
foglalkoztatónál kerül sor.”

217. §		
A 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a „szakhatósági hozzájárulást” szövegrész helyébe
a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg lép.
218. §		
Hatályát veszti a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a)
7. § (5) bekezdésében az „a) és” szövegrész,
b)
13. § (1) bekezdése.

132. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
219. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2013. (XII. 18.)
Korm. rendelet] 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) Megszűnt fenntartó esetén az igazgatóság huszonegy napon belül határoz az elszámolás elfogadásáról,
a többlettámogatási igényről, a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről.”
220. §		
Hatályát veszti a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
a)
4. § (6) bekezdése,
b)
10. § (1) bekezdése,
c)
21. §-a,
d)
22. § (2) bekezdése.

133. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
221. §		
Hatályát veszti a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

134. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
222. § (1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
(2) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

135. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
223. § (1) Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az 1. §-ban meghatározott építésügyi eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.
(2) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az építésügyi hatóság és az eljáró szakhatóság az eljárást és
annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, valamint a megkeresett szakhatóság
elektronikus úton küldi meg állásfoglalását az építésügyi hatóság számára.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályokat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
(2) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az építésügyi hatóság az eljárást a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati
engedély megszerzéséig a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
alapján felfüggeszti, az eljárást felfüggesztő végzésnek tartalmaznia kell – a Khvr. 6. számú mellékletének
figyelembevételével – a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. Ha a környezeti hatásvizsgálati
eljárásban környezetvédelmi engedély kiadására nem került sor, az építésügyi hatóság elutasítja az építésügyi
hatósági engedély iránti kérelmet.”
(3) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 29. § (6)–(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha az építésügyi hatóság az (5) bekezdés szerinti határidőben a használatbavételt nem tiltja meg,
a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap
elteltével használatba vehető.
(7) A használatbavétel (6) bekezdés szerinti tudomásulvétele a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó
rendelkezések tekintetében az (5) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek minősül.
(8) A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi hatóság határidő
megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt.”
(4) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 30. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tudomásulvételt a Ket. szerinti függő hatályú döntésre vonatkozó
rendelkezések tekintetében a (4) bekezdés szerinti határidőben meghozott érdemi döntésnek kell tekinteni.”
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(5) A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § E rendeletnek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a Módr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”
224. §		
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
a)
29. § (5) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
b)
30. § (4) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg
lép.
225. §		
Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
a)
29. § (4) bekezdésében a „helyszíni szemlén” szövegrész,
b)
29. § (9) és (10) bekezdése.

136. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
226. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014.
(V. 5.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki ellenőri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az MKEH részére a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Ellenőri
tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és
a) szakirányú felsőfokú (közlekedési, gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel,
b) három év szakmai (felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási) gyakorlattal
rendelkezik, továbbá
c) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.”
(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bejelentést a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú, az MKEH által rendszeresített nyomtatványon kell
benyújtani, és ahhoz másolatban csatolni kell az ellenőri tevékenység feltételeként meghatározott képesítés és
gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.”
(3) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jogosultság hatálya – az ellenőr bejelentésére – öt évenként meghosszabbodik. A jogosultság hatálya
meghosszabbodásának feltétele a (4) bekezdés szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.”
(4) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 14. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján került sor, ellenőri tevékenység
a nyilvántartásból való törléstől számított öt éven belül nem folytatható.
(4) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés f )–h) pontjában foglaltak alapján került sor, ellenőri
tevékenység a nyilvántartásból való törléstől számított három éven belül nem folytatható.
(5) Az ellenőr ellenőri tevékenységét a tevékenység folytatását megtiltó határozat szerinti idő letelte után,
az elmaradt továbbképzések pótlását követően gyakorolhatja. A (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti esetekben
az ellenőr ellenőri tevékenységét csak a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tanfolyami és vizsgakötelezettségének
ismételt teljesítése után gyakorolhatja.”
227. §		
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
a)
12. § (2) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg, az „az engedély megadásának”
szövegrész helyébe az „a jogosultságnak” szöveg,
b)
12. § (3) bekezdésében az „az engedélyben” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásban” szöveg,
c)
13. § (1) bekezdésében a „megadásától” szövegrész helyébe a „bejelentéstől” szöveg,
d)
13. § (3) bekezdésében az „Az engedély” szövegrész helyébe az „A jogosultság” szöveg,
e)
14. § (2) bekezdés a) pontjában az „engedélyének” szövegrész helyébe a „jogosultságának” szöveg,
f)
14. § (2) bekezdés c) pontjában az „engedélye kiadásának” szövegrész helyébe a „tevékenysége folytatásának”
szöveg,
g)
15. § (2) bekezdésében az „ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek.”
szövegrész helyébe a „nyilvántartásba veszi a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőrt.” szöveg,
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21. § (6) bekezdés b) pontjában az „engedélyének” szövegrész helyébe a „nyilvántartási” szöveg,
5. melléklet 3 pontjában az „engedélyének száma” szövegrész helyébe a „nyilvántartási száma” szöveg,
az „engedélyének érvényességi ideje” szövegrész helyébe a „tevékenység gyakorlásának jogosultsági ideje”
szöveg

lép.
228. §		
A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

137. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása
229. §		
Hatályát veszti a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pont ba) alpontja.

138. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
230. §		
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 14. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14. § A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági állásfoglalását
a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott határidőben – amennyiben az eljáró hatóság a sürgősséget
megkeresésében megindokolja, 10 napon belül – köteles megadni.”
231. §		
A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a)
11. § (1) bekezdésében az „A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési,
vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában” szövegrész helyébe
az „A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési
engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, valamint azok módosítására irányuló
eljárásban, amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül,” szöveg;
b)
12. § (1) bekezdésben az „A Kormány a hatóságnak az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati
vízbázisok védelme érdekében történő védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában,”
szövegrész helyébe az „A Kormány a hatóságnak az ivóvízellátás célját szolgáló üzemelő és távlati vízbázisok
védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásában, valamint azokban
a védőidom kijelölésére irányuló eljárásokban, amelyekben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés
felmerülhet,” szöveg
lép.

139. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő
tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása
232. § (1) A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről
szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet] 5. § (1)–(3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy
a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,
b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,
c) büntetett előéletű,
vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan az Országos Rendőr-főkapitányságot,
keresi meg.
(3) Megvalósul a közérdek sérelme, amennyiben a megkeresett szerv az (1) bekezdésben foglaltakkal
összefüggésben azt a tájékoztatást nyújtja, hogy a kérelmező szerepel az információ alapjául szolgáló
nyilvántartásban, vagy a meghatározott törvényi feltételeknek nem felel meg.”
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(2) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül felhívja az ingatlan fekvése
szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert (a továbbiakban együtt: polgármester) annak
a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati
érdeket.”
(3) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester a megkeresés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei
kormányhivatalt az önkormányzati érdek sérelmének fennállásáról. A határidő elmulasztása esetén a felhívást
teljesítettnek kell tekinteni azzal, hogy az önkormányzati érdek sérelme megállapításának nincs helye.”
(4) A 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
233. §		
Hatályát veszti a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

140. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság
kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
234. §		
Hatályát veszti a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság
kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése.

141. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
235. §		
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„19. ellátja a felnőttképzési szakértői tevékenységet végzők bejelentésével kapcsolatos feladatokat, a szakértők
ellenőrzésével és továbbképzésével, valamint a felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos
feladatokat,”

142. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
236. § (1) A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 71/A. §-a szerinti függő
hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívást kiadja.”
(2) A 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a földvédelmi szakhatósági
közreműködés és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának esetét is), földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha
az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró
járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,
a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal
folytatja le.”
(3) A 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt
földvédelmi eljárás van folyamatban, a járási hivatal az egyesített eljárást megszünteti.”
237. §		
Hatályát veszti a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
26/A. §-a,
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26/B. §-a,
28. § (2) bekezdése,
37. § (1) bekezdése,
40. § (3) bekezdése
4. melléklet B) táblázat 4. sora.

143. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
238. §		
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. pontjában a „bányakapitányságok” szövegrész helyébe
a „bányafelügyelet” szöveg lép.
239. §		
Hatályát veszti a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

144. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
módosítása
240. §		
Hatályát veszti az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 11. §
(5) bekezdése.

145. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása
241. §		
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet] 31. §-ában a „45” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.
242. §		
Hatályát veszti a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése.

146. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
243. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) alapján folytatott helyszíni hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének
rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a közigazgatásszervezésért felelős miniszteren kívül más nem rendelkezhet.”
244. §		
A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében az „a kibocsátói feladatokat a” szövegrész helyébe az „a kibocsátói feladatokat
– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg,
c)
2. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a „tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.” szövegrész helyébe
a „megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak.” szöveg
lép.
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147. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
245. § (1) A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] a következő 29/A. §-sal és 29/B. §-sal egészül ki:
„29/A. § A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti elsőfokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes
hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban
a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal szakkérdésként vizsgálja a vizek minőségét,
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, valamint a vizek felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket,
tényezőket.
29/B. § A hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési
eljárásban a felszín alatti vizek minőségének védelme kérdésében a területi vízvédelmi hatóság jár el.”
(2) A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § Védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés teljes vagy részleges
felszámolására vagy erdőként, illetve szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló
eljárásban természetvédelmi hatáskörben szakkérdésként kell vizsgálni, hogy az önerdősülés fennmaradása
a természet védelmére vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokba ütközik-e.”
(3) A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 55. §-a és 56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„55. § (1) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,
b) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
d) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha
a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kezdeményezte,
f ) az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint
g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély
nem szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és
a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e –, az elsőfokú eljárásban a partvédelem tekintetében a területi vízügyi hatóságot, a vízvédelem
tekintetében a területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
(2) Amennyiben az erdőterv megállapítása partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján
készített körzeti erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból
történik, akkor a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.
56. § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló
eljárásban,
e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint
f ) az elsődleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e –, az elsőfokú eljárásban a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét szakhatóságként jelöli ki.
(2) Amennyiben az erdőterv megállapítása honvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti
erdőtervben meghatározott, vagy a körzeti erdőtervezést követően kizárólag az Evt. 40. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor
a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.”
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246. §		
A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
8. § (1) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi” szövegrész helyébe
az „a talajvédelmi” szöveg,
b)
47. § c) pontjában a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.
247. §		
Hatályát veszti a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a)
13. § (3) bekezdése,
b)
26. §-a,
c)
50. §-a,
d)
51. § a) pontja.

148. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
248. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 38. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Abban a másodfokú eljárásban, amelyben az eljáró hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
eldöntéséhez szakértőt vesz igénybe, ha
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásában a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatala vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörében eljáró kormányhivatalt,
b) a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként az OKTF-et
kell kirendelni.”
249. §		
Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése.

149. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
250. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdése.

150. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
251. §		
Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
2. § (3) bekezdése,
b)
3. § (2) bekezdése,
c)
5. § (7) bekezdése,
d)
8. § (6) bekezdése,
e)
10. § (5) bekezdése,
f)
23. § (4) bekezdése,
g)
24. § (2) bekezdése.

151. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
módosítása
252. §		
Hatályát veszti az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 26. §
(2) bekezdése.
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152. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása
253. §		
Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében az „a bejegyzés vagy törlés kezdeményezését követő 30 napon belül”,
b)
7. § (5) bekezdésében az „A Felügyelet ügyintézési határideje 60 nap.”
szövegrész.

153. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása
254. §		
A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdésében a „harmincöt” szövegrész helyébe
a „harminc” szöveg lép.
255. §		
Hatályát veszti a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése.

154. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
256. §		
Hatályát veszti az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek
meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

155. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
257. §		
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – amennyiben a Ket. szerinti szakhatósági
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg – a szakhatósági
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.”
258. §		
Hatályát veszti a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

156. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása
259. §		
Hatályát veszti a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése.

157. A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű
létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
260. §		
A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
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üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha a Ket. szerinti ügyintézési határidőhöz
képest jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő tizenöt nap.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – ha a Ket. szerinti szakhatósági eljárásokra
vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – a szakhatósági
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.”

158. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.)
Korm. rendelet módosítása
261. §		
Hatályát veszti az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
3. § (3) és (4) bekezdése.

159. Záró rendelkezések
262. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–58. §, az 59. § (2) bekezdése, a 60-98. §, a 99. § (1) bekezdése, a 99. § (3)–(13) bekezdése, a 100–181. §,
a 183–209. §, a 211–222. §, a 223. § (2)–(5) bekezdése, a 224–261. §, a 263–264. §, valamint az 1–27. melléklet
2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 59. § (1) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése és a 223. § (1) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
263. §		
Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
264. § (1) A 17–19. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 119–121. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) A 136–137. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) A 226–228. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pontja a következő 1.128.
és 1.129. pontokkal egészül ki:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.128. a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági
ellenőrzésre jogosító igazolványa;
1.129. a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági ellenőrzésre jogosító igazolványa.”

2. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy
□ fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul;
A gondozás várható időtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.
□ fogyatékossága/betegsége miatt nem szorul állandó és tartós gondozásra.”

3. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 2. pont 2.1.2.6. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.1.2.6. □ rokkantsági ellátás (a „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” 5.2.6.1. és 5.2.6.3
alpontja szerinti feltételek fennállása esetén jelölendő!),”
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4. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1 táblázata 10. sorának A oszlopában
a „Gyorsforgalmi út esetén.” szövegrész helyébe az „A Hatóság hatáskörébe tartozó ügyek
esetén.” szöveg lép.
2. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1. táblázata a következő 11-15. sorral
egészül ki:
„
11. A
Hatóság A termőföld mennyiségi földvédelmi
földvédelmi
hatáskörben
hatáskörébe tartozó védelme követelményei hatáskörben
eljáró
járási eljáró fővárosi
ügyek esetén, ha kérdésében.
ugyanezen
(fővárosi
és
megyei
kerületi) hivatal kormányhivatal
szakkérdést a hatóság
korábban
önálló
eljárásban
nem
vizsgálta, és az eljárás
termőföldön
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére
irányul.
12. A
Hatóság A termőföld minőségi talajvédelmi
Nemzeti
hatáskörébe tartozó védelme kérdésében.
hatáskörben
Élelmiszerláncügyek esetén, ha az
eljáró
megyei biztonsági
eljárás
termőföldön
kormányhivatal Hivatal
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére
irányul.
13. A
Hatóság Az erdőre gyakorolt erdészeti
Nemzeti
hatáskörébe tartozó hatások vizsgálata.
hatáskörben
Élelmiszerláncügyek esetén, ha az
eljáró
megyei biztonsági
eljárás
az
kormányhivatal Hivatal
erdőterületre, az erdő
talajára,
vízháztartására vagy
mikroklímájára hatást
gyakorló
módon
megvalósuló
út
engedélyezésére
irányul.
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14. A
Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az
építési
tevékenység
a)
külterületen
felszínmozgás
veszélyes,
illetve
bányászati
tevékenységgel
érintett
területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolajés
földgázbányászati
létesítmény,
szállítóvezeték,
elosztóvezeték,
célvezeték, valamint
egyéb
gáz
és
gáztermék
vezeték
biztonsági övezetében
valósul meg, és az
építtető
az
üzemeltetőnek
a
bányászatról
szóló
1993.
évi
XLVIII.
törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/B. §
(2) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által az
egyetértés
megadásához szabott
feltételeket
sérelmesnek
tartja,
vagy
c) ásványi nyersanyag
kitermeléssel jár.

Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem
földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében
annak
megállapítása,
hogy az üzemeltető
nyilatkozatában foglalt
feltételek
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával
és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
A c) pont esetében a
kitermelni
tervezett
ásványi
nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának
meghatározása,
az
ásványvagyon-védelmi
szempontok
érvényesítése, valamint a
bányajáradék-fizetési
kötelezettség
megállapítása.

bányafelügyeleti Magyar
Bányászati
és
hatáskörben
eljáró
megyei Földtani Hivatal
kormányhivatal
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15. A
Hatóság
hatáskörébe tartozó
ügyek esetén, ha az út
a
kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy
védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki
területen
vagy
nyilvántartott
műemléki érték vagy
műemlék
telkén
valósul meg.

Annak
elbírálása
kérdésében, hogy a
tervezett út, építmény,
tevékenység a kulturális
örökség
védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a
kérelemben
foglaltak
szerint vagy további
feltételek
mellett
megfelel-e.

fővárosi
és
megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
hatáskörben
eljáró
járási
(fővárosi
kerületi) hivatala

kulturális
örökségvédelm
i hatáskörben
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a,
kizárási
feltétel
fennállása
esetén
a
kulturális
örökség
védelméért
felelős
miniszter

„
3. A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.2. táblázatának címe helyébe a
következő cím lép:
„3.2. A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
útügyi eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések”
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5. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyűrűzésére
jogosító vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnöke és további 1 tagja a minisztérium, további 3
tagja a minisztérium felkérésére a szakmai-tudományos fórumok, illetve a tudományos
célú jelölést végző szervezetek képviseletében vesz részt a vizsgán.
A minisztérium évente legalább 2 vizsganapot ír ki, ezek időpontját és a vizsga díját az
állami természetvédelem hivatalos honlapján, legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően
közzéteszi.
A vizsgadíj összegét a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven zajlik.
A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
A madárgyűrűzési vizsga tematikája:
– Madárfajismeret
– A madárgyűrűzés gyakorlata és etikája
– Egészség- és balesetvédelem
– Természetvédelmi jogi ismeretek
A denevérgyűrűzési vizsga tematikája:
– Denevérfaj-ismeret
– A denevérgyűrűzés gyakorlata és etikája
– Egészség- és balesetvédelem
– Természetvédelmi jogi ismeretek
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Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt állít ki, amelynek mintája a
következő:

Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
............................................................................................................................................................................... részére
(aki ............................................................................................................................................................. -án született
anyja neve: ......................................................................................................................................................................
személyi
igazolvány
száma:
.............................................................................................................................................)
arról, hogy .........................................................................................................................................................................
sikeres madár- és/vagy denevérgyűrűző vizsgát tett.
A jelölhető fajok köre: .............................................................................................................................................
Budapest, ...........................................................
P. H.
........................................
vizsgabizottság elnöke
.........................................
.........................................
a vizsgabizottság tagja
a vizsgabizottság tagja
.........................................
.........................................
a vizsgabizottság tagja
a vizsgabizottság tagja

”
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6. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és további 2 tagját a minisztérium, 1 tagját a
földművelésügyért felelős minisztérium, további 1 tagot a minisztérium felkérésére a
szakmai-tudományos fórumok és a solymászati célra alakult társadalmi szervezetek
együttesen jelölnek.
A minisztérium évente legalább 1 vizsganapot ír ki, ennek időpontját és a vizsga díját az
állami természetvédelem hivatalos honlapján, legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően
közzéteszi.
A vizsgadíj összegét a minisztérium a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven folyik.
A vizsga tematikája:
– Ragadozómadárfaj-ismeret
– Természetvédelmi jogi ismeretek
– Egészség- és balesetvédelem
A tananyag a minisztérium kiadványa, amely a minisztérium hivatalos honlapjáról
letölthető.
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A solymászati tevékenységre jogosító eredményes természetvédelmi vizsgáról a
vizsgabizottság bizonyítványt állít ki, amelynek mintája a következő:
Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
............................................................................................................................................................................... részére
(aki ............................................................................................................................................................. -án született
anyja neve: ......................................................................................................................................................................
személyi
igazolvány
.............................................................................................................................................)

száma:

arról, hogy .........................................................................................................................................................................

sikeres solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát tett.

Budapest, ...........................................................

P. H.
........................................
vizsgabizottság elnöke
.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja
”
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7. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A védelemben részesülő állatfajok tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem
tartalma
Tartási □

Hasznosítási □

Bemutatási □

ENGEDÉLYKÉRELEM
(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!)
Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve:
2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú
szervezet esetében székhely):
3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve:
4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely,
ennek hiányában tartózkodási hely):
5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős
személy vizsgabizonyítványának típusa és száma:
6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma:
A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok
7. Tudományos fajnév:
8. Magyar fajnév:
9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van):
10. Ivar (amennyiben megállapítható):
11. Az egyedek száma:
Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén
12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója:
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója:
A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység helye:
14.2. A tevékenység ideje:
14.3. A tevékenység célja:
14.4. A tevékenység módszere:
14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése:
14.6. A tartási körülmények leírása:
14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése:
Mellékelt dokumentumok
15.
– egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár
tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
– a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
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– szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
– a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
– a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
– kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok,
– a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata.
16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt. 78/B. § (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Dátum:
Aláírás:
Kitöltési útmutató és magyarázat
5. Madár- és denevérgyűrűzési engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
11. § (1) bekezdése, illetve 16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány
száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e pontot, ha gyűrűző szakképesítés
megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja.
6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési
vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.
7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint
meghatározott tudományos név.
8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint
meghatározott magyar név.
9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú
melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. A 348/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet
ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival
nem volt ellentétes.
12–13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően született állatok esetén ettől eltérő egyedi azonosító számok.
Mindkét szülő megjelölése kötelező.
14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is
folytatható.
15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag
az e melléklet 1., 2., 7–13., 14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti
adatokat és dokumentumokat kell megadni és becsatolni.
16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal
szervezése, állatkínzás, természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen megállapította, illetve a kérelmezőt a természet védelmével
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kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vonták, a határozat
jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy természetvédelmi, illetve
állatvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három
évig.”
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8. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem tartalma
Tartási* □

Hasznosítási** □

Bemutatási*** □

ENGEDÉLYKÉRELEM
(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!
Kitöltési útmutató és magyarázat a lap túloldalán található!)
Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve, telefonszáma, e-mail címe:
2. Kérelmező címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely; nemzetközi
solymásztalálkozó, befogás esetén jogi személy székhelye):
3. Jogi személy esetén a felelős személy neve:
4. Jogi személy esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely):
5. Kérelmező természetvédelmi jogi vizsga bizonyítványának a száma:
6. Kérelmező nagykorúságát igazoló dokumentum típusa és száma:
A kérelem tárgyát képező solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó
adatok
7. Tudományos fajnév:
8. Magyar fajnév:
9. Egyedi azonosító száma, az egyed(ek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak
(amennyiben van) a típusa és a száma:
10. Ivar:
11. Az egyedek száma:
Tenyésztési kérelem esetén
12. Tojó szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló
CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma:
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója, hatályos tartási engedélyének, eredetét igazoló
CITES dokumentumának (amennyiben van) a száma:
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A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység pontos helye:
14.2. A tevékenység ideje:
14.3. A tevékenység célja (hasznosítás esetén):
14.4. A tartási körülmények részletes leírása:

14.5. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése:
Mellékelt dokumentumok
15.
- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok másolata (CITES dokumentum, az
egyed(ek) korábbi tartási engedélye, vagy befogási engedély),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- a vadászvizsga, a solymász kiegészítő vizsga és a természetvédelmi jogi vizsga
bizonyítványának a másolata,
- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának a nyilatkozata a tartáshoz való
hozzájárulásról,
- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata,
- solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot (minimum 5 év)
igazoló dokumentum (a tartási engedély) másolata,
- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat.
16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen kérelemben
szereplő egyeddel/ egyedekkel a birtokomban levő egyedek száma nem haladja meg a
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott kvótát.
Dátum:
Aláírás:
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Kitöltési útmutató és magyarázat
* Tartási engedély-kérelem benyújtása esetén célszerű feltüntetni, hogy teljesen új
egyedről van szó, vagy korábban kiadott, hatályát vesztő tartási engedély
meghosszabbításáról.
** A védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási
esélyeit, fennmaradását befolyásolja. Jellemzően tenyésztés, elidegenítés, külföldről
történő behozatal, külföldre történő kivitel, befogás. Tenyésztési engedély több évre (a
szülőmadarak tartási engedélyének a lejártáig) is kiadható.
*** A védelemben részesülő állatfaj egyedének közszemlére tétele. Bemutatási
kérelem esetén a kérelemhez külön bemutatási tervet kell benyújtani, amelyben fel kell
tüntetni a tervezett időpontokat, helyszíneket, és meg kell nevezni a bemutató célját.
Bemutatási engedély több évre (az egyed/ek tartási engedélyének a lejártáig) is
kiadható.
1. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében célszerű telefonszámot és/vagy e-mail
címet is feltüntetni.
2. Kérelmező levelezési címe.
6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, jogosítvány,
útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.
7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint
meghatározott tudományos név.
8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint
meghatározott magyar név.
9., 12., 13. A kérelem tárgyát képező solymászmadárnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma.
Amennyiben az egyed több jelöléssel is rendelkezik (pl. nyitott gyűrű és mikrocsip),
mindegyiknek a számát fel kell tüntetni. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő
egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt
ellentétes. A kérelmen fel kell tüntetni az egyed(ek) eredetét igazoló CITES
dokumentumnak (amennyiben van) a típusát és a számát is.
12. Amennyiben a kérelem több egyedre vonatkozik, az adatokat egyértelműen kell
feltüntetni. Szükség esetén az egyedek adatai (7-11. pont) külön táblázatban is
benyújthatóak.
14.1. A konkrét helyszín, ahol az egyed tartása, tenyésztésbe vonása, bemutatása
megvalósul.
14.2. Tartási engedély legfeljebb 5 évre adható. Tenyésztési, bemutatási engedély
legfeljebb az egyed/ek tartási engedélyének a lejártáig adható ki.
14.3. Ezt a pontot hasznosítási kérelem benyújtása esetén szükséges kitölteni,
különösen elidegenítés, külföldre vitel, onnan történő behozatal esetén. Elidegenítési
szándék esetén fel kell tüntetni - igény szerint külön táblázatban - a leendő új
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tulajdonos(ok) nevét, címét, külföldről történő behozatal esetén (amennyiben a
behozatal célja az egyed tartása) a tenyésztő/korábbi tulajdonos nevét, címét.
14.4. A tartási körülmények részletes ismertetése szükséges.
14.5. Tenyésztési engedély abban az esetben adható ki, amennyiben a tenyésztő a
kérelem benyújtásakor nyilatkozik a várható szaporulat elhelyezéséről.
16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal
szervezése, állatkínzás, természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen megállapította, illetve a kérelmezőt a természet védelmével
kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vonták, a határozat
jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy természetvédelmi, illetve
állatvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három
évig.
17. Kvóta: Természetes személy vadon élő állományból kivett héjából (Accipiter
gentilis) és karvalyból (Accipiter nisus) egyidejűleg legfeljebb 2 példány tartására
jogosult.”
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9. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. A használatba adó adatai (kivéve, ha nincs használatba adó, mert a bejelentő a
tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló szervezet, illetve az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett haszonélvezet vagy vagyonkezelői jog fennállása esetén a haszonélvező vagy a
vagyonkezelő):
a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;
b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és
statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve,
valamint lakcíme.”
2. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet
képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.”
3. A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. pontja helyébe a következő
pont lép:
„II. A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetében a
földhasználó, részesművelés esetén a képviselő nyilatkozata arról, hogy a földhasználata a
törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti.”

10. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. pont 5. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet
képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.”
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11. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. A földhasználó természetes személynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet
képviselőjének az aláírása és az aláírás dátuma.”

12. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 9. pont nyitó szövegrésze helyébe a
következő rendelkezés lép:
„9. Közcélú hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték és azok
tartószerkezeten elhelyezett, illetve külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló
berendezésének üzemeltetési engedélyezéséhez, valamint az üzembe helyezési eljárás
lefolytatásáról szóló bejelentéséhez szükséges dokumentáció”

13. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1. „A villamosenergia-ipari
építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságok” című táblázatának 4. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
4.

Minden eljárásban.

A helyi településrendezési eszközökkel
való
összhang
megállapítása
kérdésében, valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy az építmény vagy
tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel- e.

települési
önkormány
zat
jegyzője,
a
fővárosban
a főjegyző

állami
főépítészi
hatáskörben
eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhiva
tal

„
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14. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az üzemeltetési engedély iránti kérelem, valamint az üzembe helyezési eljárás
lefolytatásáról szóló bejelentés adattartalma
A kérelem a következő adatokat tartalmazza:
1. A hálózat (vezeték) megnevezése.
2. A hálózat (vezeték) rendeltetése.
3. Az építési vagy vezetékjogi engedély száma, kelte.
4. A beruházás adatai: az üzemeltető megnevezése és címe.
5. A kivitelezés adatai:
a) kivitelező megnevezése,
b) kivitelező címe,
c) kivitelezés kezdési időpontja,
d) kivitelezés befejezési időpontja.
6. Az üzembentartó megnevezése és címe.
7. Az üzembe helyezési eljárás ideje.”

15. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megszüntetési (bontási) engedély és a bontás megkezdésének tudomásulvétele iránti
kérelem adattartalma
A kérelem a következő adatokat tartalmazza:
1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma.
2. Az építmény rendeltetése.
3. A beruházás adatai: az engedélyes/építtető megnevezése és címe.
4. A kivitelezés adatai:
a) kivitelező megnevezése,
b) kivitelező címe,
c) kivitelezés kezdési időpontja,
d) kivitelezés tervezett befejezési időpontja.
5. Az üzembentartó adatai: megnevezése és címe.
6. Az építési engedély száma, kelte.”
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16. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján építési engedély nélkül
építhető kiserőmű, magánvezeték, csatlakozó berendezés bontása.
2. Építési tevékenység végzéséhez szükséges állványzat elbontása.
3. Bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási épület bontása.”
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17. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A jelentés elkészítésében közreműködő szervek, valamint a véleményezés és
adatszolgáltatás köre

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

A
Az adatszolgáltatás és véleményezés köre

B
A jelentés elkészítésében közreműködő
szerv
a környezetvédelmi és természetvédelmi
feladatkörében eljáró megyei
kormányhivatal

A tervezett koncessziós tevékenység érint-e
oltalom alatt álló területet
(természetvédelmi terület, Natura 2000
terület), az érintett védett természeti
területekre, Natura 2000 területekre
vonatkozó adatok, az érintett védett
természeti területek, Natura 2000 területek
térképi ábrázolása. A terület
levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti
besorolása szennyező anyagonkénti
bontásban. A tervezett tevékenység
földtani közegre, levegőtisztaságra és
természetre gyakorolt hatása.
Vízbázisvédelmi terület, védőidom
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
aktualizálása, kiegészítése. A tervezett
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
tevékenység a felszíni és felszín alatti
szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet
víztestek állapotára, hasznosítási
szerinti megyei katasztrófavédelmi
lehetőségeire gyakorolt hatása.
igazgatóság
A területen és annak környezetében levő
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
gyógyhelyek ásvány-, gyógyvíz, gyógygáz
és gyógyiszap lelőhelyek megadása.
A területen található termőföld mennyiségi ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró
és minőségi védelmére vonatkozó
fővárosi és megyei kormányhivatal
követelmények.
A területen található erdő és a védelmére
erdészeti hatáskörben eljáró megyei
vonatkozó követelmények
kormányhivatal
A területen elhelyezkedő országos és helyi
a közút kezelője
közutak közúti forgalmának biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
vonatkozó követelmények
A területen elhelyezkedő vasút állagára, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő
és Hajózási Hivatala
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
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9.

10.

11.

12.

13.
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ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására vonatkozó követelmények
A területen elhelyezkedő vízi közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
létesítmények működésével, a biztonságos
és Hajózási Hivatala
hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos
követelmények
A légiközlekedésre, a földi telepítésű
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
berendezések működésére és a
Hivatala
légiközlekedés biztonságára vonatkozó
követelmények
A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
védelmi feladatainak ellátásához
vezetője
kapcsolódó követelmények
A tervezett koncessziós tevékenység érint-e
Települési önkormányzat jegyzője,
helyi természetvédelmi oltalom alatt álló
fővárosban a főjegyző
(önkormányzati rendeletben
meghatározott) területet, és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelése.
A kulturális örökségvédelmi hatósági
kulturális örökségvédelmi feladatkörében
nyilvántartás alapján, a területen található
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított
járási (fővárosi kerületi) hivatala
régészeti lelőhelyre, régészeti
védőövezetre, nyilvántartott műemléki
értékre vagy műemlékre és műemléki
területre vonatkozó követelmények.
”
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18. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelethez

A nemesfém tárgyakra vonatkozó kötelező finomsági fokok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A
A) Nemesfém tárgy megnevezése
platina tárgy
platina tárgy
palládium tárgy
palládium tárgy
arany tárgy
arany tárgy
arany tárgy
arany tárgy
ezüst tárgy
ezüst tárgy
ezüst tárgy
ezüst tárgy

B
B) Finomsági fok
950 ezrelék
900 ezrelék
950 ezrelék
500 ezrelék
916 ezrelék
750 ezrelék
585 ezrelék
375 ezrelék
925 ezrelék
900 ezrelék
835 ezrelék
800 ezrelék
„

19. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklet C. pontjában a „C.1.3 – címe” szövegrész
helyébe a „C.1.3 – címe az okmány kiállításának időpontjában” szöveg lép.
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20. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt I. táblázat 18. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
18. 1. Ha az építési A
vizsgálat a) építési,
műszaki
Magyar
tevékenység
feltételeként
b)
bontási, biztonsági
Kereskedelmi
legalább 50 kVA meghatározott c)
Engedélyezési
összevont, hatáskörben
beépített
építményekkel, d) az engedély eljáró fővárosi Hivatal”
összteljesítményű berendezésekkel hatályának
és
megyei
vagy 0,4 kV-nál összefüggő
meghosszabbítási, kormányhivatal
jogszabályban e)
nagyobb
meghatározott használatbavételi,
feszültségű
műszaki
f) fennmaradási
villamos
biztonsági
engedélyezési
berendezést,
rendszert
érint. követelmények. eljárás
2.
Felvonó,
mozgólépcső vagy
mozgójárda
létesítése,
vagy
bontása
esetén,
amennyiben
a
létesítéséhez vagy
bontásához
építésügyi
hatósági
engedélyhez
kötött építési vagy
bontási
tevékenység
szükséges.
„
2. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt III. táblázat 13. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:

„
13. 1. Ha az építési
tevékenység legalább
50
kVA
beépített
összteljesítményű vagy
0,4 kV-nál nagyobb

A vizsgálat feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel összefüggő
jogszabályban

a) építési,
b) bontási,
c) összevont,
d) az engedély hatályának
meghosszabbítási,
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feszültségű
villamos meghatározott
műszaki e) használatbavételi,
f) fennmaradási
berendezést, rendszert biztonsági követelmények.
érint.
engedélyezési eljárás
2.
Felvonó,
mozgólépcső
vagy
mozgójárda létesítése,
vagy bontása esetén,
amennyiben
a
létesítéséhez
vagy
bontásához építésügyi
hatósági engedélyhez
kötött építési vagy
bontási tevékenység
szükséges.
„

3. Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet
a) I. táblázat 7. sora,
b) II. táblázat 3. sora.
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21. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek
1. alsóruházat gyártása
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. ágybetét gyártása
4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
5. bányászati, építőipari gép gyártása
6. bőr, szőrme kikészítése
7. bőrruházat gyártása
8. csap, szelep gyártása
9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
10. csiszolótermék gyártása
11. csomagolás12. egészségügyi kerámia gyártása
13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
14. egyéb bútor gyártása
15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17. egyéb kerámiatermék gyártása
18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású
ruházati termékek gyártása
19. egyéb műanyagtermék gyártása
20. egyéb nem vas fém gyártása
21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba
tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a
tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály
szerint telephelyen kell tárolni
24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés,
kézi hímzés
25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
27. előre kevert beton gyártása
28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29. evőeszköz gyártása
30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
31. építési betontermék gyártása
32. építési gipsztermék gyártása
33. épületasztalos-ipari termék gyártása
34. falemezgyártás
35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
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36. fém épületelem gyártása
37. fémmegmunkálás
38. fémszerkezet gyártása
39. fémtartály gyártása
40. fűrészáru-gyártás
41. fűtőberendezés, kemence gyártása
42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
43. gépjárműjavítás, -karbantartás
44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
45. gőzkazán gyártása
46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
47. hangszergyártás
48. háztartási kerámia gyártása
49. háztartási villamos készülék gyártása
50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
51. hidegen hajlított acélidom gyártása
52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
54. hidegen húzott acélrúd gyártása
55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
56. kohászati gép gyártása
57. kötőelem, csavar gyártása
58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
60. huzaltermék gyártása
61. illóolajgyártás
62. irodabútor gyártása
63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
64. irodai papíráru gyártása
65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
66. játékgyártás
67. kerámiacsempe, -lap gyártása
68. kerámia szigetelő gyártása
69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
71. konyhabútorgyártás
72. kőmegmunkálás
73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
74. kötéláru gyártása
75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék
gyártása
76. kötött, hurkolt kelme gyártása
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77. lábbeligyártás
78. lakat-, zárgyártás
79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
85. motorkerékpár gyártása
86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
87. munkaruházat gyártása
88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
90. műszaki kerámia gyártása
91. műszaki textiláru gyártása
92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
94. nem villamos háztartási készülék gyártása
95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
96. orvosi eszköz gyártása
97. papíripari gép gyártása
98. parkettagyártás
99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi
termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
100. síküveg továbbfeldolgozás
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
102. száloptikai kábel gyártása
103. számítógép, perifériás egység gyártása
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs
üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a
közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
105. szerszámgyártás
106. szőnyeggyártás
107. szőrmecikk gyártása
108. tároló fatermék gyártása
109. testápolási cikk gyártása
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
111. táskafélék, szíjazat gyártása
112. textilszálak fonása
113. textilszövés
114. textil, szőrme mosása, tisztítása
115. tűzálló termék gyártása
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116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
117. villamos világítóeszköz gyártása
118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása”
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22. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Telepengedély-köteles tevékenységek
1. acélcsőgyártás
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
3. dohánytermék gyártása
4. egyéb gumitermék gyártása
5. égetett agyag építőanyag gyártása
6. festék, bevonóanyag gyártása
7. fémalakítás, porkohászat
8. fémfelület-kezelés
9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11. habarcsgyártás
12. kőolaj-feldolgozás
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15. mész-, gipszgyártás
16. műanyag építőanyag gyártása
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás
22. ólom, cink, ón gyártása
23. ragasztószergyártás
24. rézgyártás
25. szálerősítésű cement gyártása
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
27. tapétagyártás
28. tisztítószer gyártása
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30. vegyi szál gyártása
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása”
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23. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött
tevékenységek
I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
4. kőolaj-feldolgozás
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
7. műanyag építőanyag gyártása
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
10. papírgyártás
11. ragasztószergyártás
12. tapétagyártás
13. tisztítószer gyártása
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
15. vegyi szál gyártása
II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. fűrészárugyártás
7. gépjárműjavítás, karbantartás
8. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
9. hangszergyártás
10. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
11. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
12. illóolajgyártás
13. irodabútor gyártása
14. irodai papíráru gyártása
15. játékgyártás
16. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17. konyhabútorgyártás
18. kötött, hurkolt kelme gyártása
19. motorkerékpár gyártása
20. műanyag csomagolóeszköz gyártása
21. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
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22. papír csomagolóeszköz gyártása
23. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
24. szőnyeggyártás
25. tároló fatermék gyártása
26. testápolási cikk gyártása
27. textilszálak fonása
28. textilszövés
29. textil, szőrme mosása, tisztítása”
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24. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 83. és 84. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„83. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés
84. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés”
2. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 96. és 97. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„96. Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése”
3. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 99. és 100. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„99. Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
100. Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése”
4. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 102. és 103. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„102. Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
103. Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése”
5. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 105. és 106. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„105. Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
106. Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése”
6. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 108. és 109. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„108. Közösségi szálláshely szálláshely- üzemeltetésére irányuló bejelentés
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló
bejelentése”
7. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 111. és 112. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
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112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló
bejelentése”
8. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 117. és 118. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására
és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem”
9. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 124. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására
irányuló bejelentés”
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25. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.65. és 1.66. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,
1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,”
2. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.75.-1.86. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás
bejelentése,
1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás
bejelentése,
1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló
bejelentése,
1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló
bejelentése,”
3. Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.93. és 1.94. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői
tevékenység folytatására irányuló bejelentése,
1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,”
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26. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez

A felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához
szükséges ellenőri tevékenység folytatásához szükséges bejelentés adattartalma
1. A bejelentő adatai:
.......................................................................................................................................................
1.1. Neve:
Születési neve: .......................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................
Születési helye, ideje:
.......................................................................................................................................................
Lakóhely, székhely:
.......................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma:
.......................................................................................................................................................
Adószáma vagy adóazonosító jele:
...............................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................
Telefax: .......................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
1.2. Szakképesítése:
Végzettsége(i): .......................................................................................................................................................
Oklevél száma, kelte:
.......................................................................................................................................................
Az oklevelet kibocsátó felsőfokú oktatási intézmény neve:
.........................................................................................................
1.3. Gyakorlata:
1.3.1. milyen szakterületen szerzett gyakorlatot:
..................................................................................................................
1.3.2. milyen munkakörben:
..................................................................................................................
1.3.3. a szakirányú gyakorlat időtartama:
..................................................................................................................
1.4. Milyen szakirányú tanfolyamot végzett:
..................................................................................................................
1.4.1. száma, kelte:
1.4.2. mire jogosít:
..................................................................................................................
1.5. Korábbi (2 évre visszamenőleg) szakirányú tevékenysége:
..................................................................................................................
1.6. A továbbképzés elvégzésének igazolásával kapcsolatos adatok:
1.6.1. száma, kelte:..................................................................................................................
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1.6.2. tárgya: ..................................................................................................................
2. Hol kíván ellenőri tevékenységet folytatni:
2.1. az ország
2.1.1. az alábbi megyék:
..................................................................................................................
2.1.2. az alábbi települések:
..................................................................................................................
2.2. a főváros
2.2.1. az alábbi fővárosi kerületek:
..................................................................................................................
területén.
3. Ellenőri tevékenységet az alábbi berendezések tekintetében kíván folytatni: (a megfelelő
aláhúzandó)
3.1. felvonóra,
3.2. mozgólépcsőre (mozgójárdára)
4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja:
4.1. átutalással*
4.2. készpénzátutalási-megbízással
* Átutalás esetén kérjük a banki kivonatot csatolni.
Alulírott mint az ellenőri tevékenységet folytatni kívánó személy büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az 1-4. pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok / Nem járulok hozzá** ahhoz, hogy az MKEH a honlapján
(http://mkeh.gov.hu) közzéteendő ellenőrök jegyzékében a hatósági nyilvántartásba
bejelentett lakcímemet, székhelyemet, a telefonszámomat, a faxszámomat és az
elektronikus postacímemet közzétegye.
**A helyes aláhúzandó.
Kelt: ...............................................
................................
bejelentő aláírása”
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27. melléklet a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem
ingatlanszerzés engedélyezése iránt
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján
1. A kérelmező:
□ külföldi természetes személy
□ külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete
□
diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi
szervezet
A kérelmező neve:
(A kérelmező képviselőjének neve:)
Születési családi és utónév:
(Előző családi és utónév:)
Születési hely és idő:
Anyja születési családi és utóneve:
(Anyja előző születési és családi utóneve:)
A kérelmező lakcíme/székhelye:
(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)
Állampolgárság/honosság:
E-mail:*
Tel./fax:*
* Nem kötelező megadni.
2/A. Az ingatlan:
A megszerezni kívánt ingatlan címe:
A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:
A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:
Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:
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Az ingatlan megszerzésének jogcíme:
2/B. Árverés útján kívánok ingatlant vásárolni a fővárosi/megyei kormányhivatal
illetékességi területén:** □
** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni.
3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:
□ a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése
□ külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen
legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam
□ a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az
ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.

Kelt:
Aláírás:
…………………………………..

Mellékletek:
Mellékletek száma:
Mellékletek felsorolása:
Mellékletként csatolt nyilatkozatok:***

*** Csak az adott ügy vonatkozásában releváns nyilatkozatokat kell csatolni.
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1. függelék
A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni
vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok
életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni kívánt
ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, hogy az
ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm.
rendelet 7. §-ának megfelelően legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően
köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég
tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű
Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1
éven belül köteles vagyok elidegeníteni.
Kelt:
Aláírás:
…………………………………..

2. függelék
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont
ab) alpontjában és c) pontjában, valamint a 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában előírt
mellékletek közül az alábbi dokumentumokat kívánom benyújtani, azok beszerzése iránt
az engedélyező hatóság intézkedését nem kérem:
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam be nem nyújtott mellékleteket és az azokban
szereplő, rám vonatkozó adatokat az azokkal rendelkező hatóság az eljáró hatóság részére
továbbítsa.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az e dokumentumokban szereplő, rám vonatkozó adatokat az
eljáró hatóság kezelje.
Kelt:
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Aláírás:
…………………………………....
3. függelék
Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem
elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2a)
bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, vagy beutazási és
tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra vonatkozó adatok
továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

Kelt:
Aláírás:
…………………………………..”
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A Kormány 442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 340. § 6. pontjában,
a 7. és 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 340. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos állomány tagja a külföldre vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és
természetbeni ellátásra
a) a Hszt. 69. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén – a b) pontban foglaltak
kivételével – a 11/A. alcímben,
b) az összekötő tiszti szolgálat teljesítése céljából tartós külszolgálat céljából külföldre vezénylés esetén
a 12. alcímben,
c) a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén az Európai Unió intézményeiben
nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjairól szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint jogosult.”
2. §		
A Korm. rendelet 11. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti külföldre vezénylés esetében a miniszter a pályázat
támogathatóságáról
a) a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet céljai,
b) a pályázattal elvárt eredmény,
c) a pályázatban meghatározott tevékenységnek Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival, valamint
Magyarország és a magyar rendvédelmi szervek érdekeivel való összeegyeztethetőség,
d) a rendvédelmi szervet terhelő költségek, és
e) a szolgálati érdek
figyelembevételével dönt. A miniszter döntését indokolni nem kell.
(2) A Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján a külföldre vezénylés akkor rendelhető el, ha a hivatásos állomány
tagja
a) a külföldre vezénylésbe beleegyező nyilatkozatát az állományilletékes parancsnoknak átadta,
b) a külföldre vezénylés feltételeit és a részére járó, valamint általa igénybe vehető juttatásokat, költségtérítéseket
és egyéb ellátásokat tartalmazó külföldre vezénylési megállapodást aláírta,
c) a külföldre vezényléshez előírt egészségi alkalmassági feltételeknek megfelelt, és
d) a missziós feladatra történő felkészítésen részt vett.
(3) A Hszt. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján külföldi feladatellátásra vagy külföldi képzésben történő részvételre
történő külföldre vezénylés a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt feltételek, valamint – ha a felkészítés szükséges –
a külföldi feladatellátásra történő felkészítésen való részvétel esetén rendelhető el.”
3. §		
A Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. A Hszt. 69. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján külföldre vezényelteket megillető
juttatások, költségtérítések és ellátmány
32/B. § (1) A külföldre vezényeltet megillető juttatások, költségtérítések és ellátások fedezetét – jogszabály vagy
megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a külföldre vezényelt szolgálati helye szerinti rendvédelmi szerv
költségvetéséből kell biztosítani.
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(2) A külföldre vezénylés helye szerinti pénzügyi viszonyokra tekintettel az euróban megállapított juttatás,
költségtérítés az euró/forint árfolyamnak megfelelő összegben a külföldre vezénylés helye szerinti pénznemben
vagy amerikai dollárban is folyósítható.
(3) A Hszt. 69. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja alapján külföldre vezényelt részére, kérelmére legfeljebb 600 euró
összeghatárig illetményelőleg biztosítható a rendelkezési állományra megállapított hazai illetménye terhére.
Az illetményelőleg törlesztése érdekében a rendvédelmi szerv a külföldre vezénylés kezdő időpontját követő
hónaptól a külföldre vezényelt illetményéből havi 100 euró értékben a követelését levonhatja, a levonáskor
érvényes árfolyam figyelembevételével.
32/C. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján külföldre vezényelt a pályázaton elnyert pozíció betöltéséig
– a rendelkezési állományra megállapított illetményének folyósításán kívül – az alábbi ellátásra jogosult
a rendvédelmi szervtől:
a) az elnyert pozíció ellátására kijelölt helységbe kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítése,
b) a pozíció betöltésének helye szerinti országban érvényes egészségbiztosítás,
c) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás megkötése, és
d) ha a külföldre vezénylés időtartama a tizenkét hónapot meghaladja, évente legalább egy alkalommal a haza- és
visszautazás költségeinek megtérítése.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségbiztosítás összegét a külföldre vezényelt részére a rendvédelmi
szerv megelőlegezi. Több biztosító igénybevételének lehetősége esetén az alapvető ellátások szempontjából
legkedvezőbb költséggel járó lehetőséget kell igénybe venni.
(3) Az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ellátásra a külföldre vezényelt akkor jogosult, ha az érintett ellátást
a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet a pályázati kiírás értelmében nem biztosítja, valamint a külföldre vezényelt
részére a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet által megállapított illetmény egy napra eső összege vagy napidíj
a 60 eurót nem haladja meg.
(4) A Hszt. 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján külföldre vezényelt részére kiutazási költség-előleg fizethető, ha
a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet a kiutazáshoz szükséges menetjegyet, járművet vagy költségtérítést
előzetesen nem biztosította, de a költség viselését a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet számára a pályázat
vagy a pályázatot kiíró nemzetközi szervezet pozícióra vonatkozó szabályai előírták. A kiutazási költség-előleggel
a külföldre vezényeltnek az első alkalommal történő hazatérésekor a rendvédelmi szerv felé el kell számolnia.
(5) A Hszt. 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján külföldre vezényelt részére a külföldi szolgálatteljesítési helyen
várható megélhetési költségekre vagy a szolgálat ellátását befolyásoló körülményekre tekintettel a miniszter
legfeljebb napi 20 euró összegig napidíj-kiegészítést állapíthat meg.
32/D. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt – a rendelkezési állományra megállapított
illetményének folyósításán kívül – az alábbi ellátásra jogosult a rendvédelmi szervtől:
a) külszolgálati ellátmány,
b) kiküldetési díj,
c) lakhatással összefüggő költségtérítés,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítése,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosítás,
f ) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás, és
g) ha a külföldre vezénylés időtartama a tizenkét hónapot meghaladja, évente legalább egy alkalommal a haza- és
visszautazás költségeinek megtérítése.
(2) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ellátásra a külföldre vezényelt akkor jogosult, ha az érintett ellátást
a missziót létrehozó nemzetközi szervezet vagy nemzetközi megállapodás nem biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti egészségbiztosítására a 32/C. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
32/E. § (1) Ha a missziót létrehozó nemzetközi megállapodás vagy a misszióban való részvételről szóló döntésben
az Országgyűlés vagy a Kormány másképpen nem rendelkezik, a Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre
vezényelt a külföldre vezénylés tartamára külszolgálati ellátmányra a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint jogosult.
(2) A külszolgálati ellátmány alapellátmányból, alapellátmány-kiegészítésből és beosztási pótlékból áll.
(3) Az alapellátmány a misszióban való részvétel – így különösen létfenntartás, közlekedés – fedezetére szolgáló
juttatás, mértékét a külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint a rendfokozati állománycsoporthoz tartozás
függvényében a 4/A. melléklet tartalmazza.
(4) Az alapellátmány-kiegészítés a misszióban ellátandó feladat kockázatainak, valamint az éghajlati viszonyokból
adódó megterhelés ellensúlyozását szolgáló juttatás, mértékét a kockázati szint, valamint az éghajlati viszonyok
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figyelembevételével a 4/A. melléklet tartalmazza. Az ellátandó feladat kockázataként kell figyelembe venni a misszió
tevékenységi helye szerinti országban vagy országon belüli térségben fennálló
a) fegyveres, vagy azzal fenyegető konfliktust, annak intenzitását,
b) közbiztonsági helyzetet, és
c) egészségügyi kockázatokat.
(5) A beosztási pótlék a misszióban betöltött beosztás szintjének megfelelően megállapított juttatás, mértékét
a 4/A. melléklet tartalmazza. Ha a tervezett beosztás szintje a 4/A. mellékletben foglaltak alapján nem azonosítható,
akkor a beosztás szintjének meghatározásához a missziót létrehozó nemzetközi szervezettől kell állásfoglalást kérni.
(6) Nem jár külszolgálati ellátmány a külföldre vezényelt részére az ideiglenes hazatérés időtartamára, kivéve, ha
az ideiglenes hazatérés szolgálati érdekből történik vagy ha a külföldre vezényelt a misszió működési szabályai
alapján kiadott szabadságot vesz igénybe. Nem jár továbbá külszolgálati ellátmány arra az időtartamra sem, amely
alatt a külföldre vezényelt betegség, baleseti sérülés miatti szolgálatképtelenség miatt, gyógyítás, gyógyulás
céljából Magyarországon tartózkodik, kivéve, ha a betegség, a baleseti sérülés a misszióban ellátott szolgálata
során, neki fel nem róható okból következett be és a misszióban való további részvétele a felgyógyulását követően
folytatható.
32/F. § Ha a Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt a misszió feladat- és hatáskörrel rendelkező
vezetőjének rendelkezése alapján a misszió működési területén kívül köteles szolgálati feladatot ellátni és
e kiküldetés költségeit nem térítik meg vagy természetben nem biztosítják, a külföldre vezényelt kiküldetési díjként
napi 20 euróra jogosult. Az igénybe vett kiküldetési díj havonta a 200 eurót nem haladhatja meg.
32/G. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt részére a külföldi szolgálatteljesítési
helyen – jogszabály vagy a misszióra vonatkozó nemzetközi megállapodás eltérő rendelkezése hiányában –
a rendvédelmi szerv köteles a külföldre vezényelt feladatkörének és a külföldi szolgálatteljesítési hely
körülményeinek megfelelő elhelyezést biztosítani, a külföldre vezényelt által a saját nevében megkötött bérleti
szerződés útján. Az elhelyezés során a külföldre vezényelt részére biztosítani kell a folyamatosan, megfelelően
karbantartott, berendezett lakást vagy az annak biztosításához szükséges költségtérítést.
(2) A külföldre vezényelt részére a lakásnak a rendvédelmi szerv által történő rendelkezésre bocsátásánál
a lakásbérletről szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét a szolgálati
követelményeket, gazdaságossági szempontokat, továbbá a külföldi szolgálatteljesítési helyen érvényesülő
sajátosságokat kell figyelembe venni. Ha a külföldre vezényelt a méltányolható lakásigényt meghaladó méretű
lakást bérel, igényel, az ebből eredő költségkülönbözet őt terheli.
(3) A lakásbérlet kapcsán felmerülő ingatlanközvetítési díj a rendvédelmi szervet terheli.
(4) A lakás berendezési tárgyainak cseréjéről vagy az ennek megfelelő költségtérítésről a rendvédelmi szerv
gondoskodik.
(5) A lakásbérleti díjat, továbbá a lakásban elhelyezett, a rendvédelmi szerv tulajdonát képező berendezési és
felszerelési vagyontárgyak, valamint az ingóságok biztosítási díját, a lakásbérletnél kifizetett letét összegét, továbbá
– ha az a rendeltetésszerű használat ellenére szükségessé vált – a lakásberendezés javításának és cseréjének
költségeit a rendvédelmi szerv megtéríti.
(6) A magántulajdonú vagyontárgyak biztosításának díja a külföldre vezényeltet terheli.
(7) A lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások – így különösen a villany-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatás, fűtés,
hűtés, szemétszállítás – díja a külföldre vezényeltet terhelik.
32/H. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt esetében, ha a missziót létrehozó
nemzetközi megállapodásból, továbbá az Országgyűlésnek vagy a Kormánynak a misszióban való részvételről
szóló döntéséből más nem következik, a külföldi szolgálatteljesítési helyre történő kiutaztatást és hazatérést
a rendvédelmi szerv vagy – a rendvédelmi szerv és a Magyar Honvédség, vagy az ezen szerveket irányító miniszterek
erre vonatkozó megállapodása alapján – a Magyar Honvédség biztosítja.
(2) A Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt esetében a szolgálati érdekből történő
hazarendelés, baleseti sérülés vagy betegség miatti ideiglenes hazatéréshez az utazást vagy annak költségeit
a rendvédelmi szerv biztosítja vagy megtéríti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben – feltéve, hogy a hazatérés nem fegyelmi, méltatlansági vagy büntetőeljárásra
tekintettel történik – a rendvédelemi szerv a szárazföldi közlekedési eszköz esetén legfeljebb 200 kg, repülővel
történő utazás esetén 50 kg személyes csomag szállítását biztosítja. Ha az utazás a Magyar Honvédség
szállítóeszközein történik, a szállítható személyes csomag méretére és tömegére vonatkozó korlátozásokra
a Magyar Honvédség állományára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. E rendelkezés alkalmazásában
személyes csomagnak a külföldre vezényelt személyes használati eszközeit és ruházatát, továbbá a részére kiadott,
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rendszeresített egyenruházati terméket kell tekinteni. Nem tekinthető személyes csomagnak a külföldi szolgálat
ellátásához a rendvédelmi szerv által biztosított lőfegyver, védőfelszerelés és más technikai eszköz.
32/I. § (1) A Hszt. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján külföldi feladatellátásra vagy külföldi képzésben történő
részvételre történő külföldre vezényelt, ha nemzetközi kötelezettségvállalásból vagy megállapodásból más nem
következik – a rendelkezési állományra megállapított illetményének folyósításán kívül – az alábbi ellátásra jogosult
a rendvédelmi szervtől:
a) kiküldetési ellátmány,
b) kiküldetési díj,
c) lakhatással összefüggő költségtérítés,
d) a külföldre vezénylés helyére történő kiutazás és a végleges hazatérés költségeinek megtérítése,
e) a külföldre vezénylés helye szerinti országban érvényes egészségbiztosítás,
f ) személyre szóló élet- és balesetbiztosítás, és
g) képzési költségek megtérítése.
(2) A Hszt. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján külföldre vezényelt a külföldi szolgálatteljesítési hely, valamint
a rendfokozati állománycsoporthoz tartozás függvényében a 4/A. mellékletben meghatározottak szerinti mértékű
kiküldetési ellátmányra jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ellátásra a 32/F–32/H. §-t, az (1) bekezdés e) pontja szerinti
egészségbiztosítására a 32/C. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(4) A Hszt. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján szolgálati érdekből tanulmányok folytatására külföldre vezényelt
képzéssel kapcsolatos költségeit, a tandíjat, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges, az oktatási intézmény
által előírt eszközöket – így különösen a tankönyvet, taneszközöket, elektronikus eszközöket, internetet –, ha
azokat a képzésről szóló megállapodás szerint a fogadó külföldi szerv vagy oktatási intézmény nem biztosítja
térítésmentesen, a rendvédelmi szerv számla vagy az oktatási intézmény igazolása alapján megtéríti. A tanulmányok
folytatásához szükséges eszközök céljából biztosítható költségtérítés mértéke oktatási félévenként a 300 eurót nem
haladhatja meg, ettől a korlátozástól indokolt esetben az országos parancsnok és országos főigazgató eltérhet.
(5) Ha a Hszt. 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti külföldre vezénylésre rendvédelmi műveleti célból kerül sor,
a miniszter szolgálati érdekből elrendelheti az (1) bekezdés a) pontja szerinti kiküldetési ellátmány helyett a 32/D. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti külszolgálati ellátmány alkalmazását.”
4. §		
A Korm. rendelet a következő 75. §-sal egészül ki:
„75. § (1) E rendeletnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően
elrendelt külföldre vezénylések tekintetében kell alkalmazni.
(2) A Módr. hatálybalépésekor a külföldre vezényelt részére megállapított juttatásokat és költségtérítéseket a Módr.
hatálybalépése – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem érinti.
(3) A Módr. hatálybalépésekor a külföldre vezényelt részére megállapított juttatásokat és költségtérítéseket
a külföldre vezénylésnek a Módr. hatálybalépését követő időszakára e rendelet szerint módosítani kell, ha
az a hivatásos állomány tagja számára kedvezőbb.”
5. §		
A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–5. §, a 7. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

7. §		
A Korm. rendelet 1. melléklet V. Büntetés-végrehajtási szervezet című táblázat B:16 mezőjében a „Bv.” szövegrész
helyébe a „Büntetés-végrehajtási” szöveg lép.
8. §		
Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelethez
I. A 32/E. § (3) bekezdése szerinti alapellátmány mértéke
A

B
tiszthelyettesi és zászlósi

1.

térség/ország

rendfokozati állománycsoportba
tartozók

C

D

tiszti és főtiszti rendfokozati

tábornoki rendfokozati

állománycsoportba tartozók

állománycsoportba tartozók

2.

Európa

800
euró/hó

860
euró/hó

900
euró/hó

3.

közel-keleti és
közép-ázsiai országok

1000
euró/hó

1080
euró/hó

1160
euró/hó

4.

Oroszország,
Kelet-ázsiai térség,
Ausztrália és Óceánia

900
euró/hó

980
euró/hó

1060
euró/hó

5.

Afrika

1000
euró/hó

1080
euró/hó

1160
euró/hó

6.

Dél- és Közép-Amerika

900
euró/hó

980
euró/hó

1160
euró/hó

7.

Észak-Amerika

900
euró/hó

980
euró/hó

1060
euró/hó

II. A 32/E. § (4) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés mértéke
A) A veszély kockázati szintjétől függő alapellátmány-kiegészítés

1.

A

B

kockázati szint

alapellátmány-kiegészítés

2.

a hazait meghaladó, de alacsony veszélyszint

100 euró/hó

3.

fokozott veszélyszint

150 euró/hó

4.

átlag feletti veszélyszint

250 euró/hó

5.

jelentős veszélyszint

300 euró/hó

6.

jelentősen magas veszélyszint

350 euró/hó

7.

kiemelkedő veszélyszint

400 euró/hó

B) Az éghajlati viszonyoktól függő alapellátmány-kiegészítés

1.

A

B

éghajlati viszonyok kategóriája

alapellátmány-kiegészítés

2.

hazaitól lényeges eltérő éghajlat

3.

hazaitól szélsőségesen eltérő éghajlat

100 euró/hó

50 euró/hó

4.

extrém éghajlati körülmények

150 euró/hó

III. A 32/E. § (5) bekezdése szerinti beosztási pótlék mértéke

1.

A

B

beosztási szint

beosztási pótlék

2.

misszióvezető

300 euró/hó

3.

misszió vezetőjének helyettese

250 euró/hó

4.

egység parancsok

200 euró/hó

5.

alegység parancsok

150 euró/hó
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6.

műveletirányító tiszt

120 euró/hó

7.

beosztott tiszt

80 euró/hó

8.

alparancsnok

50 euró/hó

9.

beosztott tiszthelyettes

30 euró/hó

IV. A 32/I. § (2) bekezdése szerinti kiküldetési ellátmány mértéke

1.

A

B

C

D

térség/ország

tiszthelyettesi és zászlósi

tiszti és főtiszti rendfokozati

tábornoki rendfokozati

rendfokozati állománycsoportba

állománycsoportba tartozók

állománycsoportba tartozók

tartozók

2.

Európa

800
euró/hó

860
euró/hó

900
euró/hó

3.

közel-keleti és
közép-ázsiai országok

1000
euró/hó

1080
euró/hó

1160
euró/hó

4.

Oroszország,
Kelet-ázsiai térség,
Ausztrália és Óceánia

900
euró/hó

980
euró/hó

1060
euró/hó

5.

Afrika

1000
euró/hó

1080
euró/hó

1160
euró/hó

6.

Dél- és Közép-Amerika

900
euró/hó

980
euró/hó

1160
euró/hó

7.

Észak-Amerika

900
euró/hó

980
euró/hó

1060
euró/hó
”

A Kormány 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges
és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet
módosításokról
A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 4. alcím és a 2–3. melléklet tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. § b)–d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és
hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/D. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és
a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szerv kijelölése
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5/D. § A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott
közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.”

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
9. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„v) a p)–r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végrehajtja a körözési eljárással összefüggő
feladatokat, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint körözési tevékenységet végez.”
3. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
16. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat [10/B. § f ) és g) pont];”

3. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok
betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok
betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet
ellenőrzi,”
(2) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:
területi szerv) jelöli ki, amely]
„f ) eljár a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések engedélyezési ügyeiben,”
(3) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:
területi szerv) jelöli ki, amely]
„j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok
betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok
betartását ellenőrzi,”
(4) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő k) és
l) ponttal egészül ki:
[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:
területi szerv) jelöli ki, amely]
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„k) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alól eltérést engedélyezhet,
l) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást.”
5. §

(1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)
(az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:)
„cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel
rendelkező építmények,”
(2) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cf ) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)
(az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:)
„cf ) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben
az elhelyezés 14,00 méter felett történik,”

6. §		
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
7. §

(1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában és 1. § (3) bekezdés h) pont hd) alpontjában a „létesítési és használatbavételi”
szövegrész helyébe az „engedélyezési”,
b)
7. § (1) bekezdésében az „1–8., 12–16. a), 17–18., 20–24., 29., 30. és 36.” szövegrész helyébe a „2–9., 13–17.,
19–20., 22–26., 31–32. és 38.”, valamint
c)
8. § (1) bekezdésében a „39.” szövegrészek helyébe a „41.”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és
l) pontja.

4. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere
részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló
15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 12. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A SIS II tv. 6. §-a alapján a SIRENE Iroda által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről
az NS.CP a SIRENE Iroda mellett a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül a körözést elrendelő szervet is értesíti.”
9. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 13. §-a
a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: SIS II. Határozat) 36. cikk
(2) vagy (3) bekezdésében meghatározott olyan figyelmeztető jelzés elhelyezésére kerül sor, amelynél a kért
intézkedés azonnali intézkedést határoz meg, a jelzéskezelő – a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében
meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében – a figyelmeztető jelzés elhelyezésével egyidőben
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tájékoztatást küld a SIRENE Irodának. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását,
különösen azt, ha a figyelmeztető jelzés külföldi harcosra vonatkozik.
(8) Ha a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében meghatározott figyelmeztető jelzés elhelyezését
nemzetbiztonsági szolgálat kéri, az elrendeléssel egyidőben, az elrendelés okáról, az elrendelő szervről, illetve annak
elérhetőségéről – a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése
érdekében – tájékoztatni kell a SIRENE Irodát.”
10. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 7. alcíme
helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai
15. § (1) A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:
a) az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,
b) a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,
c) a védelem alá helyezésre irányuló figyelmeztető jelzés,
d) az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,
e) az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,
f ) az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,
g) az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd
h) a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés.
(2) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:
a) a büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,
b) az érvénytelenített úti okmány lefoglalására irányuló figyelmeztető jelzés,
c) a b) pontban meghatározottól eltérő lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,
d) az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,
e) az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,
f ) az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd
g) az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés.”
11. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
a)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet, valamint
b)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
12. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól,
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
a)
12. § (1) bekezdésében a „körözés elrendelésére illetékes rendőri” szövegrész helyébe a „körözést elrendelő”,
valamint
b)
14. §-ában a „(4)–(6)” szövegrész helyébe a „(4)–(8)”
szöveg lép.

5. Záró rendelkezés
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § és az 1. melléklet 2016. február 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1.

A

B

C

tűzvédelmi bírság

tűzvédelmi bírság

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése

legkisebb mértéke

legnagyobb mértéke

(Ft)

(Ft)

2.

tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

10 000

1 000 000

3.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

20 000

3 000 000

4.

tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy
robbanásveszélyt idéztek elő

20 000

1 000 000

5.

menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon,
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

20 000

800 000

6.

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre
számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

30 000

1 000 000

7.

menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly
módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

30 000

1 200 000

8.

tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre
számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy
a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

40 000

1 500 000

9.

épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá
a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése

20 000

500 000

10.

az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel
érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét
borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek
kivételével)

20 000

500 000

11.

a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése

30 000

3 000 000

12.

jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon
beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása,
működésének akadályoztatása

30 000

200 000

13.

ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület
maradéktalanul nem biztosított

30 000

1 000 000

14.

szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel,
felhasználás akadályozása

30 000

1 000 000

15.

a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

20 000

2 000 000

16.

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve
a képzésre vonatkozó előírások megszegése

50 000

2 000 000

17.

tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)

20 000

50 000

18.

tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek
kivételével)

10 000

30 000

19.

a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
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a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

50 000

400 000

2

b) 101–500 m alapterületű:

100 000

1 000 000

c) 500 m feletti alapterületű:

200 000

2 000 000

20.

tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság
által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya

100 000

1 500 000

21.

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz,
felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy
a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben
a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt

50 000

1 000 000

22.

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki
megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának
hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

30 000

1 000 000

23.

jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben
tartásának elmulasztása

30 000

1 000 000

24.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

50 000

500 000

25.

hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként
való közreműködés

50 000

500 000

26.

tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől
eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)

50 000

1 000 000

27.

tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

50 000

1 000 000

28.

a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte
meg az építményt
b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott

30 000

1 000 000

29.

ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve
– amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi
szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt

30 000

1 500 000

30.

ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által
előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat
megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt
módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap
eltelt

30 000

1 000 000

31.

ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva –
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja

50 000

500 000

32.

ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi
szabályzatot nem készítik, készíttetik el

50 000

250 000

33.

ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban
előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható
változást nem tartalmazza

50 000

200 000

34.

ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége
meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő
jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket

30 000

2 000 000

35.

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya

50 000

1 000 000

2
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36.

a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő
iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott –
hibák igazolt megszüntetésének hiánya

40 000

300 000

37.

ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

50 000

200 000

38.

a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó
hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett
létesítményi tűzoltóság felé

30 000

1 000 000

39.

ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

50 000

1 000 000

40.

a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban,
vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő
végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének
veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá

50 000

1 000 000

41.

ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

200 000

3 000 000

42.

a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt
egyéb előírások megszegése

20 000

60 000

43.

a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására,
szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése

20 000

1 000 000

44.

a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről
nem gondoskodnak

40 000

200 000

45.

jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének,
üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának
hiánya, működésének akadályozása

50 000

1 000 000

46.

az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi
szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének
elmulasztása

30 000

100 000

47.

ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz

50 000

1 000 000

48.

irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül

50 000

500 000

49.

szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása

20 000

400 000

50.

eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi
műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása
nélkül

50 000

1 000 000

51.

eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól,
kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki
irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák

50 000

1 000 000

”
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2. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez
1. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata
A

B

C

D

E

F

célzott
letartóztatásra
1.

fontossági sorrend

vonatkozó
figyelmeztető
jelzés

G

H

rejtett

I

J

eltűnt

beutazás

eltűnt

ellenőrzésre

célzott

ellenőrzésre

rejtett

személyre

bírósági

megtagadására

személyre

– azonnali

ellenőrzésekre

– azonnali

ellenőrzésre

vonatkozó

eljárásra

vonatkozó

vonatkozó

fellépésre

vonatkozó

fellépés

vonatkozó

figyelmeztető

vonatkozó

figyelmeztető

figyelmeztető

vonatkozó

figyelmeztető

vonatkozó

figyelmeztető

jelzés

figyelmeztető

jelzés

jelzés (védelem)

figyelmeztető

jelzés

figyelmeztető

jelzés

(tartózkodási

jelzés

jelzés

jelzés

hely)

átadási vagy kiadatási
letartóztatásra irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

igen

igen

3.

beutazás és tartózkodás
megtagadására irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

4.

eltűnt személyekkel
kapcsolatos, védelem
alá helyezésre irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen

igen

5.

célzott ellenőrzésre – azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

6.

célzott ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

7.

rejtett ellenőrzésre – azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

8.

rejtett ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

9.

eltűnt személyekkel
kapcsolatos, tartózkodási
hely közlésére irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen

igen
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2.

tartózkodási hely közlésére
irányuló figyelmeztető jelzés

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

igen
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10.

igen

2. A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata
A

1.

fontossági sorrend

B

C

figyelmeztető jelzés

utazási célokra

bizonyítékként való

érvénytelenített

felhasználás céljából

dokumentum

D

E

figyelmeztető jelzés

– azonnali fellépésre

lefoglalás céljából

vonatkozó

célzott ellenőrzésre

figyelmeztető jelzés

F
célzott ellenőrzésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés

G
rejtett ellenőrzésre
– azonnali fellépésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés

H
rejtett ellenőrzésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés

2.

bizonyítékként való
felhasználásra irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

3.

a kibocsátó hatóság által
érvénytelenített úti okmány
lefoglalására irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

4.

lefoglalásra irányuló
figyelmeztető jelzés

igen

igen

igen

nem

nem

nem

nem

5.

célzott ellenőrzésre – azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

6.

célzott ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

7.

rejtett ellenőrzésre – azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

8.

rejtett ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen
”
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3. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): .......................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ...................................................................................................................................................................

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért
találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám:
Schengeni azonosító kód:
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Lakóhelye, tartózkodási hely vagy elérhetősége
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Lakóhelye, tartózkodási hely vagy elérhetősége
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Fegyver kategóriája
Gyártási szám
Kaliber
Gyártmány és modell megnevezése
A fegyver birtokosának személyazonosító adatai
Bankjegyet kiállító ország
Névérték/fajta
Sorozatszám
A bankjegy birtokosának személyazonosító adatai
Értékpapírokra és fizetőeszközökre vonatkozó adatok
Úszólétesítményre vonatkozó adatok
Hajómotorra vonatkozó adatok
Légijárműre vonatkozó adatok
Ipari berendezésre vonatkozó adatok
Külső motorra vonatkozó adatok
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Konténerre vonatkozó adatok
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye és ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:
P. H.
		
		

........................................
aláírás
”

A Kormány 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az R. 5. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint az 1., 3. és 4. melléklet 2016. január 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklete a következő 42. ponttal egészül ki:
„42. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem”
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2. melléklet a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklete a következő 304–312. ponttal egészül ki:
„304. Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés
ellenőrzése érdekében
305. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése jogosulatlan adatkezelés
észlelése esetén
306. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési
kamattámogatáshoz
307. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
308. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelem
309. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány
kiállítása iránti kérelem
310. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelem
311. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez
312. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése”

3. melléklet a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklete a következő 313–333. ponttal egészül ki:
„313. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
314. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
315. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem
316. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem
317. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
318. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem
319. Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos
jognyilatkozat jóváhagyására
320. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása
321. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése
322. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti
kérelem
323. A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet
engedélyezése iránti kérelem
324. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem
325. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat,
gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem
326. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem
327. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem
328. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem
329. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem
330. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem
331. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem
332. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem
333. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem”
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4. melléklet a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása
a rendszám típusától függően – OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű és a világoszöld alapszínű rendszámtáblák)”
2. Az R. 4. melléklete a következő 111–191. ponttal egészül ki:
„111. Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység
112. Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem
113. Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési
számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak
letétbe helyezésének engedélyezésére
114. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)
115. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására
116. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről
rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
117. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására
118. Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére
irányuló kérelem
119. Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására,
a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére
120. Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem
121. Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére
122. Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának
szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására
123. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott
halasztás és részletfizetés iránti kérelem
124. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem
125. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és
vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem
126. Hajólajstromba vétel iránti kérelem
127. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem
128. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem
129. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem
130. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem
131. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem
132. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti
kérelem
133. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem
134. Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
135. Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem
136. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
137. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem
138. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
139. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem
140. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
141. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
142. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
143. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti
kérelem
144. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem
145. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem
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146. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli
állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
147. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
148. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
149. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem
150. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
151. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
152. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti
kérelem
153. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem
154. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem
155. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt
alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme
156. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba
helyezésének engedélyezése iránti kérelem
157. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
158. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti
kérelem
159. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező
autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
160. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes
pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
161. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző
tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem
162. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző
tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági
vizsgálat iránti kérelem
163. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
164. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
165. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli
pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
166. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
167. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
168. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
169. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság
megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
170. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
171. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
172. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
173. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
174. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem
175. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba
helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem
176. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem
177. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére
178. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem
179. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén
180. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén
181. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem
182. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében
183. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat
184. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása
iránti pályázat
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185. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem
186. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem
187. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem
188. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem
189. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti
kérelem
190. Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14/
VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra
191. Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra”
3. Hatályát veszti az R. 4. melléklet 79. pontja.

5. melléklet a 444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 5. melléklete a következő 12–15. ponttal egészül ki:
„12. Ügyintézési rendelkezés tétele
13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő
benyújtásához
15. Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
nyilvántartásához”

A Kormány 445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján részesült állami támogatásnak
minősülő kockázatitőke-juttatásban, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását
vagy a támogatási program szerinti legmagasabb összegét – legfeljebb a kapott kockázati tőke összegének erejéig –
20%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első három évében.”
2. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet] 7. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„27. 1–6., 11., 19. és 21. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás”
(nyújtható.)
(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)
„13. 4. pontja és 6. pont b) alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:
(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)
„24. 4. pontja alapján energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás”
(nyújtható.)
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3. §		
Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 555. § (4) bekezdése.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az 1. § (3) bekezdése szerint a műemlékvédelem fogalomkörében a bírságot e rendeletben foglaltak
figyelembevételével a védett műemléki érték értékleltárba felvett elemei, műemléki területen a védett műemléki
érték megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló tevékenység vonatkozásában, a kötelezettségek
megszegése és végre nem hajtása, a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen tevékenység esetén e magatartás
elkövetőjével szemben kell megállapítani.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Műemléki területen az örökségvédelmi bírságot a III. bírságkategóriára vonatkozó szabályok szerint kell
kiszabni.”

2. §		
Az R. 5/B. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Védett műemléki értéken)
„c) építési engedélyhez nem kötött, de örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység
engedély vagy bejelentés nélkül vagy a hatóság engedélyében, illetve nyilatkozatában foglaltaktól eltérően
történő végzése, továbbá a jókarbantartási kötelezettség Kövt. 67. § (3) bekezdése szerinti elmulasztása esetén
örökségvédelmi bírságot kell kiszabni e rendelet szabályai szerint.”
3. §		
Az R. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § (1) A 2. mellékletben felsorolt műemléki törzsszámokkal azonosított műemlékeket az 1. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti I. kategóriába kell sorolni.
(2) A 3. mellékletben felsorolt műemléki törzsszámokkal azonosított műemlékeket az 1. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti a II. kategóriába kell sorolni.”
4. §		
Az R. 8. §-a a következő (2)–(3) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését
követően indult, illetve megismételt hatósági eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A 7/B. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kategóriát a műemlékek Kövt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
központi, közhiteles nyilvántartásába e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül át kell vezetni.”
5. §		
Az R.
a)
az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel és
b)
a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel
egészül ki.
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6. §		
Ez a rendelet 2015. december 30. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

BUDAPEST I. KATEGÓRIA
15166; 15175; 15209; 15214; 15227; 15404; 15432; 15498; 15547; 15690; 15691; 15693; 15704; 15716; 15727; 15739;
15817; 15934; 15939; 15946; 15947; 15955; 15979; 15986; 15987; 16003; 16040; 16047; 16170

BARANYA MEGYE I. KATEGÓRIA
369; 450; 8299; 8365; 8377; 8386; 8400; 8476; 8477; 8693; 8694; 8695; 8879; 9276; 10458; 10940

BÁCS-KISKUN MEGYE I. KATEGÓRIA
527; 596; 602; 643; 651; 652; 673; 687; 6870; 8143; 8608; 8713; 8812; 8918; 8924; 9091; 9517; 9948; 10175; 10929

BÉKÉS MEGYE I. KATEGÓRIA
725; 760; 774; 792; 793; 794; 820; 4286; 4287; 6835; 8251; 8360; 8361; 8604; 8605; 8786; 8813; 9124; 10909

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. KATEGÓRIA
1009; 1032; 1153; 1154; 1160; 1214; 6548; 6549; 8821; 8866; 8875; 9070; 9125; 9401; 9623; 10046; 10052; 10054;
10217; 10219; 10896

CSONGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA
2686; 2717; 2758; 2762; 2777; 2778; 6761; 8347; 8602; 9436; 10111; 11063

FEJÉR MEGYE I. KATEGÓRIA
1678; 1739; 9965; 10272

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA
3656; 3657; 3658; 3660; 3662; 3664; 3755; 3785; 5630; 8680; 8684; 8991; 9239; 9241; 9336; 9540; 9919

HAJDÚ-BIHAR MEGYE I. KATEGÓRIA
1906; 6680; 8150; 8625; 8626; 8627; 8628; 8629; 8630; 8714; 8715; 8716; 8889; 8922; 9005; 9242; 9542; 10465; 10671;
10674; 10675; 10913; 10914; 10955; 10979; 11077; 11088; 11458; 11597

HEVES MEGYE I. KATEGÓRIA
2158; 2196; 6864; 8633; 8634; 8636; 8637; 8639; 8868; 9405; 9621; 9723; 9724; 10899; 10912

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE I. KATEGÓRIA
3963; 3967; 6756; 8324; 8631; 8835; 9949; 10845; 10848; 10915; 10916

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE I. KATEGÓRIA
2537; 8464; 9267; 10949

NÓGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA
5839; 8183; 10381; 10396

PEST MEGYE I. KATEGÓRIA
6881; 6898; 6910; 6994; 7010; 7141; 7157; 7179; 7283; 7506; 8934; 9006; 9150; 9193; 9346; 9406; 9593; 9936; 10608;
10720; 10809; 10917; 10956; 11080; 11084; 11381; 11481

SOMOGY MEGYE I. KATEGÓRIA
4300; 4382; 4422; 4448; 4468; 4491; 4492; 4544; 4549; 8720; 8726; 8935; 9221; 9409; 9876

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE I. KATEGÓRIA
6034; 8359; 8394; 8871; 9619; 9990; 10982; 11008; 11568
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TOLNA MEGYE I. KATEGÓRIA
4256; 8460; 8885; 9275; 10640; 10866; 10920; 11454; 11455

VAS MEGYE I. KATEGÓRIA
7609; 7622; 7633; 7716; 7801; 7808; 7851; 7852; 7854; 7855; 7944; 8015; 7877; 8033; 8060; 8668; 8927; 9498; 10075;
10935; 11148

VESZPRÉM MEGYE I. KATEGÓRIA
4713; 4723; 4724; 4729; 4879; 4901; 4904; 4950; 4951; 4952; 4960; 5044; 5045; 5103; 5108; 5143; 5163; 5172; 5174;
5179; 5182; 5202; 5212; 5228; 5229; 5237; 5251; 5255; 5256; 5289; 5323; 5328; 5359; 5360; 5365; 5377; 5417; 5419;
5444; 5463; 5478; 5495; 5511; 5586; 5593; 5619; 6592; 8288; 8329; 9008; 9009; 9011; 9934

ZALA MEGYE I. KATEGÓRIA
4994; 4998; 5011; 5012; 5013; 5018; 5025; 5222; 6244; 6247; 6255; 6265; 6317; 6327; 6334; 6350; 6364; 6374; 6378;
6379; 6389; 6391; 6402; 6442; 6445; 6453; 6455; 6465; 6471; 6475; 6481; 6485; 6489; 6493; 6494; 6497; 6499; 6521;
6522; 6534; 6543; 8290; 8291; 8292; 8617; 8752; 9012; 10268; 10847; 10853; 11075”

2. melléklet a 446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

BUDAPEST II. KATEGÓRIA
15102; 15103; 15119; 15120; 15121; 15122; 15123; 15124; 15125; 15126; 15127; 15143; 15144; 15146; 15147; 15148;
15152; 15158; 15160; 15164; 15167; 15168; 15173; 15184; 15185; 15186; 15190; 15196; 15198; 15199; 15200; 15203;
15215; 15217; 15218; 15219; 15224; 15229; 15230; 15232; 15234; 15235; 15239; 15240; 15241; 15245; 15250; 15257;
15258; 15259; 15261; 15262; 15263; 15267; 15268; 15282; 15283; 15285; 15288; 15294; 15295; 15299; 15300; 15303;
15309; 15310; 15311; 15314; 15316; 15323; 15326; 15327; 15338; 15345; 15347; 15349; 15353; 15371; 15390; 15407;
15423; 15428; 15431; 15434; 15437; 15438; 15442; 15453; 15460; 15364; 15465; 15473; 15481; 15484; 15492; 15496;
15497; 15504; 15509; 15510; 15511; 15516; 15533; 15534; 15536; 15538; 15539; 15540; 15562; 15568; 15575; 15577;
15578; 15579; 15582; 15586; 15587; 15590; 15592; 15605; 15613; 15616; 15621; 15653; 15655; 15657; 15672; 15677;
15681; 15683; 15696; 15701; 15706; 15708; 15711; 15712; 15713; 15714; 15715; 15720; 15725; 15728; 15729; 15730;
15732; 15738; 15740; 15741; 15754; 15773; 15777; 15781; 15800; 15805; 15814; 15815; 15816; 15819; 15823; 15827;
15830; 15836; 15887; 15894; 15898; 15906; 15913; 15921; 15926; 15937; 15941; 15944; 15945; 15949; 15951; 15954;
15956; 15958; 15961; 15964; 15974; 15975; 15980; 15981; 15989; 15991; 15992; 15999; 16000; 16002; 16004; 16005;
16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015; 16016; 16017; 16018; 16019; 16020; 16022;
16024; 16027; 16028; 16030; 16034; 16037; 16038; 16042; 16043; 16045; 16046; 16049; 16051; 16052; 16054; 16061;
16063; 16065; 16066; 16067; 16068; 16069; 16070; 16086; 16090; 16173; 16176; 16207; 16215; 16235; 16237; 16302;
16366; 16367; 16368

BARANYA MEGYE II. KATEGÓRIA
1; 3; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 64; 156; 173; 174; 178; 198; 201; 202; 203; 210; 211; 212; 213; 214; 217; 219; 220; 222; 223;
230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 246; 247; 248; 249; 252; 253; 254; 255; 257;
262; 263; 268; 269; 270; 271; 274; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 286; 287; 292; 293; 300; 302; 306; 307;
308; 312; 314; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 325; 329; 334; 337; 341; 342; 343; 345; 346; 347; 348; 350; 351; 352;
355; 356; 364; 368; 372; 373; 375; 377; 379; 380; 381; 382; 384; 385; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 396; 397; 401; 404;
405; 406; 408; 409; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 427; 428; 429; 432; 434; 435; 437; 438; 440; 441; 442; 444;
445; 446; 448; 451; 452; 453; 456; 457; 459; 460; 461; 462; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 475; 478; 479; 480; 4333; 6787;
8161; 8363; 8370; 8373; 8374; 8375; 8377; 8382; 8383; 8388; 8389; 8392; 8480; 8482; 8485; 8486; 8488; 8489; 8490;
8491; 8492; 8495; 8497; 8498; 8499; 8500; 8501; 8503; 8504; 8505; 8508; 8509; 8510; 8511; 8512; 8513; 8514; 8516;
8517; 8518; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534; 8535; 8536; 8537; 8539; 8540; 8541;
8542; 8543; 8544; 8545; 8546; 8547; 8548; 8549; 8551; 8552; 8555; 8557; 8562; 8563; 8564; 8565; 8566; 8568; 8569;
8570; 8571; 8573; 8576; 8577; 8578; 8579; 8580; 8583; 8603; 8735; 8738; 8739; 8741; 8742; 8743; 8811; 9017; 9112;
9132; 9243; 9268; 9270; 9271; 9273; 9274; 9330; 9505; 9507; 9508; 9625; 9627; 9628; 9648; 9649; 9653; 9654; 9658;
9716; 9717; 9745; 9746; 9747; 9760; 9763; 9766; 9767; 9768; 9772; 9773; 9774; 9779; 9781; 9782; 9783; 9798; 9801;
9803; 9804; 9809; 9812; 9833; 9834; 9835; 9841; 9842; 9843; 9854; 10017; 10036; 10037; 10127; 10408; 10409; 10410;
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10411; 10413; 10812; 10826; 10892; 10894; 10901; 10905; 10906; 10907; 10939; 10941; 10942; 10974; 10975; 11000;
11020; 11053; 11082; 11083; 11109; 11142; 11165; 11166; 11200; 11201; 11205; 11223; 11233; 11302; 11304; 11534

BÁCS-KISKUN MEGYE II. KATEGÓRIA
224; 510; 512; 522; 535; 536; 540; 547; 548; 553; 554; 555; 556; 558; 560; 563; 565; 574; 577; 589; 591; 606; 607; 609;
615; 616; 617; 620; 621; 623; 624; 628; 638; 645; 647; 648; 650; 663; 664; 665; 668; 670; 671; 677; 678; 681; 686; 689;
4020; 6829; 6871; 8610; 8998; 9113; 9153; 9210; 9399; 9449; 9510; 9512; 9954; 9960; 10069; 10200; 10634; 10635;
11035

BÉKÉS MEGYE II. KATEGÓRIA
696; 697; 699; 705; 706; 710; 714; 719; 720; 723; 724; 730; 736; 739; 740; 749; 753; 770; 772; 776; 780; 781; 807; 815;
816; 817; 818; 819; 823; 824; 825; 829; 833; 837; 841; 842; 6784; 8814; 8890; 9018; 9073; 9076; 9099; 9279; 9287; 9290;
9301; 9453; 9457; 9463; 9495; 9496; 9656; 10077; 10850; 11062; 11089; 11094; 11108; 11146; 11154; 11295; 11491

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE II. KATEGÓRIA
866; 871; 872; 880; 881; 883; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 892; 894; 896; 899; 904; 906; 907; 911; 912; 913; 914; 915;
916; 917; 918; 921; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 932; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 942; 943; 944; 946; 949;
950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 960; 961; 962; 963; 964; 968; 969; 970; 973; 974; 975; 980; 981; 983; 987;
988; 991; 1003; 1006; 1007; 1010; 1012; 1013; 1014; 1016; 1017; 1020; 1026; 1028; 1029; 1033; 1034; 1036; 1037; 1038;
1040; 1044; 1045; 1047; 1048; 1049; 1050; 1054; 1055; 1056; 1057; 1061; 1062; 1067; 1069; 1074; 1075; 1076; 1077;
1078; 1080; 1082; 1083; 1085; 1086; 1088; 1092; 1093; 1094; 1096; 1098; 1100; 1102; 1103; 1104; 1106; 1110; 1111;
1112; 1114; 1117; 1119; 1120; 1121; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1133; 1135; 1137; 1139; 1140; 1141;
1143; 1144; 1157; 1159; 1162; 1163; 1164; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1174; 1175; 1176; 1177; 1190;
1191; 1192; 1193; 1194; 1196; 1198; 1199; 1201; 1202; 1203; 1205; 1206; 1207; 1212; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219;
1223; 1225; 1226; 1228; 1229; 1230; 1231; 1245; 1247; 1249; 1251; 1252; 1253; 1255; 1257; 1258; 1259; 1267; 1272;
1276; 1278; 1285; 1291; 1295; 1307; 1309; 1310; 1313; 1317; 1323; 1325; 1326; 1327; 1332; 1334; 1337; 1338; 1340;
1341; 1343; 1344; 1345; 1346; 1348; 1350; 1351; 1352; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1363; 1367; 1368;
1376; 1377; 1380; 1381; 1384; 1385; 1386; 1387; 1389; 1390; 1392; 1395; 1396; 1397; 1398; 1401; 1409; 1410; 1412;
1414; 1415; 1417; 1424; 1426; 1427; 1428; 1430; 1431; 1433; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1445; 1446;
1449; 1450; 1452; 1453; 1454; 1455; 1459; 1460; 1461; 1462; 1463; 1465; 1469; 1470; 4274; 4291; 4293; 4294; 6550;
8300; 8301; 8642; 8643; 8644; 8819; 8820; 8822; 8823; 8824; 8825; 8827; 8828; 8867; 8920; 9027; 9032; 9103; 9108;
9109; 9157; 9160; 9257; 9282; 9368; 9369; 9373; 9396; 9527; 9577; 9601; 9645; 9818; 9823; 9870; 9909; 9910; 9994;
9997; 10000; 10001; 10043; 10050; 10053; 10178; 10180; 10181; 10215; 10216; 10218; 10221; 10331; 10334; 10335;
10358; 10361; 10364; 10366; 10372; 10373; 10374; 10399; 10647; 10649; 10650; 10651; 10699; 10728; 10811; 10818;
10897; 10943; 11047; 11078; 11136; 11180; 11613

CSONGRÁD MEGYE II. KATEGÓRIA
2658; 2659; 2660; 2661; 2667; 2669; 2675; 2684; 2688; 2694; 2706; 2707; 2708; 2709; 2714; 2718; 2725; 2726; 2729;
2733; 2734; 2735; 2737; 2738; 2743; 2744; 2745; 2749; 2767; 2772; 2773; 6757; 6758; 6760; 6762; 6763; 6764; 6765;
6766; 6833; 8252; 8305; 8306; 8308; 8309; 8310; 8311; 8312; 8313; 8314; 8317; 8471; 8619; 8882; 8925; 9028; 9029;
9030; 9031; 9064; 9066; 9067; 9459; 9467; 9468; 9578; 9584; 9618; 9759; 9926; 10211; 10678; 11010; 11019; 11032;
11073; 11098; 11099; 11100; 11127; 11617; 11638; 11639

FEJÉR MEGYE II. KATEGÓRIA
1472; 1476; 1479; 1480; 1481; 1483; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1492; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1500;
1503; 1510; 1511; 1513; 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1521; 1523; 1528; 1530; 1532; 1533; 1538; 1539; 1540; 1541;
1542; 1543; 1547; 1555; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1565; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1573; 1575; 1577; 1578;
1579; 1586; 1587; 1588; 1592; 1593; 1595; 1601; 1603; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1614; 1619;
1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1627; 1628; 1631; 1638; 1642; 1650; 1652; 1653; 1663; 1668; 1672; 1673; 1675;
1676; 1679; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1688; 1690; 1694; 1695; 1700; 1701; 1704; 1705; 1706; 1707; 1709;
1710; 1715; 1717; 1718; 1720; 1721; 1723; 1724; 1727; 1728; 1729; 1731; 1733; 1734; 1735; 1740; 1744; 1745; 1746;
1747; 1748; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 6610; 8401; 8467; 8800; 8829; 8830; 8907; 8999; 9004; 9081; 9162;
9334; 9402; 9478; 9529; 9530; 9531; 9532; 9622; 9670; 9677; 9692; 9694; 9696; 9697; 9698; 9700; 9704; 9706; 9707;
9708; 9709; 9725; 9726; 9731; 9733; 9734; 9735; 9737; 9738; 9965; 10070; 10132; 10135; 10144; 10191; 10315; 10321;
10322; 10323; 10325; 10328; 10329; 10389; 10390; 10444; 10446; 10447; 10452; 10664; 10670; 10831; 10832; 10833;
10834; 10836; 10838; 10839; 10844; 10878; 10930; 10944; 10946; 11017; 11065; 11163; 11208; 11483

27588

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA
2784; 2785; 2787; 2789; 2791; 2792; 2793; 2796; 2797; 2799; 2800; 2801; 2806; 2807; 2809; 2810; 2815; 2819; 2820;
2821; 2822; 2825; 2826; 2827; 2828; 2829; 2830; 2833; 2835; 2837; 2842; 2844; 2851; 2856; 2860; 2863; 2865; 2866;
2868; 2873; 2874; 2876; 2878; 2880; 2883; 2889; 2893; 2898; 2899; 2903; 2904; 2905; 2906; 2917; 2925; 2932; 2939;
2946; 2947; 2957; 2959; 2960; 2961; 2966; 2968; 2970; 2972; 2973; 2974; 2976; 2981; 2982; 2984; 2988; 2990; 2994;
2997; 2998; 3000; 3002; 3003; 3005; 3009; 3026; 3028; 3029; 3031; 3034; 3035; 3036; 3038; 3039; 3040; 3042; 3043;
3046; 3048; 3049; 3051; 3052; 3054; 3055; 3059; 3060; 3061; 3062; 3064; 3066; 3068; 3070; 3077; 3079; 3081; 3084;
3085; 3086; 3087; 3088; 3089; 3091; 3094; 3095; 3096; 3097; 3098; 3099; 3100; 3101; 3102; 3103; 3104; 3105; 3107;
3108; 3109; 3110; 3126; 3128; 3129; 3130; 3134; 3135; 3136; 3143; 3144; 3146; 3147; 3150; 3153; 3154; 3160; 3162;
3166; 3167; 3168; 3169; 3172; 3173; 3174; 3176; 3178; 3185; 3186; 3187; 3188; 3196; 3197; 3198; 3199; 3200; 3202;
3203; 3205; 3214; 3215; 3218; 3220; 3221; 3224; 3225; 3226; 3227; 3228; 3229; 3233; 3235; 3236; 3239; 3240; 3245;
3246; 3248; 3249; 3256; 3257; 3258; 3259; 3260; 3262; 3265; 3275; 3276; 3277; 3284; 3285; 3288; 3289; 3293; 3295;
3296; 3297; 3298; 3299; 3301; 3306; 3307; 3308; 3309; 3310; 3311; 3312; 3314; 3315; 3316; 3317; 3318; 3320; 3336;
3338; 3340; 3344; 3345; 3346; 3347; 3351; 3353; 3358; 3359; 3360; 3362; 3365; 3366; 3367; 3369; 3370; 3372; 3373;
3376; 3400; 3401; 3422; 3427; 3429; 3431; 3432; 3437; 3439; 3441; 3452; 3454; 3455; 3456; 3462; 3463; 3465; 3466;
3467; 3469; 3476; 3483; 3484; 3485; 3488; 3490; 3491; 3492; 3496; 3497; 3498; 3500; 3503; 3506; 3509; 3510; 3511;
3512; 3516; 3517; 3518; 3519; 3520; 3521; 3522; 3523; 3524; 3525; 3529; 3531; 3532; 3533; 3534; 3535; 3536; 3537;
3538; 3539; 3540; 3541; 3542; 3543; 3544; 3545; 3546; 3548; 3549; 3550; 3551; 3552; 3554; 3558; 3561; 3562; 3563;
3564; 3566; 3567; 3568; 3569; 3570; 3571; 3572; 3576; 3607; 3659; 3682; 3683; 3684; 3685; 3686; 3687; 3688; 3689;
3690; 3691; 3694; 3696; 3698; 3704; 3710; 3711; 3712; 3713; 3714; 3715; 3719; 3720; 3721; 3722; 3724; 3726; 3728;
3730; 3737; 3739; 3743; 3745; 3746; 3747; 3760; 3761; 3762; 3763; 3767; 3768; 3774; 3779; 3783; 3786; 3801; 3803;
3804; 3809; 3810; 3825; 3834; 3835; 3837; 3841; 3846; 3847; 3849; 3850; 3851; 3857; 3859; 3863; 3865; 3870; 3873;
3875; 3876; 3879; 3880; 3881; 3894; 3897; 3900; 3902; 4270; 4272; 4273; 5053; 5054; 5098; 5622; 5627; 5638; 5644;
5649; 6645; 8164; 8254; 8256; 8679; 8685; 8687; 8756; 8759; 8760; 8761; 8762; 8763; 8768; 8771; 8772; 8774; 8775;
8776; 8777; 8782; 8797; 8805; 8900; 8901; 8916; 8973; 8981; 8982; 8983; 8988; 8989; 8990; 8995; 9056; 9100; 9102;
9152; 9206; 9240; 9259; 9264; 9285; 9335; 9338; 9404; 9424; 9444; 9499; 9535; 9536; 9587; 9605; 9647; 9729; 9730;
9752; 9836; 9837; 9856; 9863; 9903; 9921; 10028; 10386; 10393; 10394; 10596; 10641; 10645; 10655; 10910; 10911;
10947; 10993; 11145; 11206; 11347; 11484; 11530; 11581; 11603

HAJDÚ-BIHAR MEGYE II. KATEGÓRIA
1759; 1760; 1761; 1765; 1767; 1769; 1772; 1778; 1819; 1826; 1828; 1829; 1830; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839;
1842; 1843; 1844; 1845; 1848; 1853; 1854; 1857; 1858; 1861; 1862; 1863; 1866; 1868; 1869; 1870; 1871; 1880; 1881;
1882; 1883; 1888; 1890; 1891; 1894; 1898; 1905; 1907; 1908; 1910; 1911; 1912; 9469; 9541; 9589; 9714; 9850; 10056;
10057; 10185; 10222; 10597; 10721; 11013; 11071; 11091; 11114; 11189; 11466

HEVES MEGYE II. KATEGÓRIA
1913; 1928; 1960; 1964; 1966; 1967; 1970; 1971; 1972; 1973; 1978; 1979; 1980; 1981; 1983; 1984; 1991; 2010; 2017;
2019; 2026; 2027; 2028; 2033; 2043; 2048; 2049; 2050; 2057; 2061; 2062; 2067; 2070; 2076; 2077; 2082; 2087; 2088;
2095; 2100; 2102; 2109; 2110; 2111; 2112; 2121; 2128; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2141; 2142; 2143; 2147;
2150; 2151; 2152; 2154; 2155; 2160; 2161; 2166; 2168; 2170; 2171; 2173; 2178; 2180; 2181; 2182; 2186; 2187; 2191;
2192; 2198; 2199; 2200; 2201; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2210; 2211; 2214; 2216; 2217; 2218; 2220;
2221; 2224; 2226; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2242; 2243; 2244; 2248; 2252; 2253; 2259; 2260; 2266; 2269; 2270;
2271; 2273; 2274; 2277; 2280; 2282; 4297; 8746; 8747; 9167; 9379; 9389; 9485; 9549; 9590; 9871; 10027; 10169;
10226; 10227; 10228; 10246; 10247; 10251; 10438; 10439; 10454; 10637; 10781; 10782; 10784; 10785; 10787; 10788;
10789; 10791; 10795; 10796; 10797; 10798; 10821; 10822; 10865; 10898; 11344

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE II. KATEGÓRIA
3911; 3913; 3914; 3915; 3918; 3922; 3926; 3927; 3929; 3931; 3932; 3933; 3935; 3936; 3937; 3938; 3942; 3944; 3945;
3955; 3957; 3959; 3960; 3962; 3968; 3987; 3990; 3992; 3993; 3994; 3996; 4001; 4002; 4003; 4004; 4006; 4011; 4013;
4014; 4017; 4018; 4022; 4023; 4024; 4025; 4026; 4027; 4030; 4032; 4033; 4035; 4038; 4044; 4045; 4046; 4047; 4048;
4049; 4050; 4057; 4058; 4059; 4302; 4303; 4306; 6674; 8322; 8461; 8806; 8836; 9497; 9561; 9562; 9563; 9860; 10115;
10254; 10455; 10601; 10643; 10644; 10849; 10854; 10855; 10967; 10973; 11050

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE II. KATEGÓRIA
2284; 2285; 2287; 2288; 2289; 2290; 2291; 2294; 2297; 2298; 2299; 2303; 2317; 2318; 2320; 2321; 2325; 2328; 2335;
2339; 2341; 2343; 2345; 2367; 2368; 2369; 2375; 2376; 2377; 2389; 2398; 2414; 2419; 2420; 2421; 2424; 2430; 2431;
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2432; 2434; 2439; 2440; 2442; 2453; 2455; 2457; 2459; 2464; 2468; 2469; 2470; 2475; 2480; 2485; 2486; 2488; 2491;
2492; 2493; 2494; 2496; 2497; 2498; 2499; 2508; 2510; 2512; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2521; 2524; 2527; 2528;
2535; 2536; 2538; 2540; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2548; 2551; 2555; 2564; 2565; 2566; 2571; 2573; 2576;
2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2586; 2587; 2589; 2590; 2591; 2592; 2595; 2597; 2599; 2600; 2602; 2603; 2605; 2610;
2612; 2616; 2619; 2625; 2629; 2632; 2633; 2635; 2638; 2639; 2642; 2645; 2646; 6825; 9480; 9604; 9672; 10195; 10196;
10273; 10277; 10702; 10703; 10706; 10707; 10711; 10712; 10731; 10733; 10734; 10737; 10738; 10739; 10740; 10743;
10744; 10745; 10746; 10824; 10846; 10948; 10988; 11042; 11404

NÓGRÁD MEGYE II. KATEGÓRIA
5423; 5426; 5427; 5429; 5431; 5432; 5433; 5434; 5440; 5667; 5670; 5681; 5685; 5687; 5690; 5699; 5700; 5701; 5703;
5705; 5706; 5709; 5712; 5713; 5716; 5717; 5718; 5719; 5720; 5721; 5724; 5725; 5728; 5729; 5730; 5732; 5733; 5734;
5740; 5742; 5746; 5747; 5749; 5751; 5752; 5755; 5756; 5758; 5759; 5760; 5761; 5762; 5763; 5766; 5767; 5768; 5769;
5771; 5772; 5775; 5778; 5779; 5782; 5783; 5785; 5786; 5790; 5796; 5797; 5798; 5800; 5802; 5807; 5808; 5809; 5811;
5815; 5816; 5817; 5818; 5819; 5821; 5822; 5828; 5832; 5834; 5847; 5851; 5854; 5856; 5860; 5862; 5900; 5903; 5904;
5907; 5908; 5909; 5910; 5911; 5913; 5914; 5917; 5918; 5920; 5921; 5922; 5925; 5926; 5932; 5933; 5935; 5936; 5937;
6863; 6867; 9420; 9551; 9953; 10071; 10336; 10344; 10345; 10376; 10382; 10397; 10398; 10793; 10928; 10951; 10980

PEST MEGYE II. KATEGÓRIA
6615; 6616; 6617; 6873; 6876; 6877; 6878; 6879; 6885; 6889; 6890; 6891; 6894; 6895; 6896; 6903; 6906; 6908; 6909;
6911; 6912; 6913; 6914; 6916; 6917; 6918; 6919; 6921; 6923; 6932; 6935; 6937; 6939; 6945; 6947; 6948; 6949; 6951;
6954; 6955; 6958; 6959; 6960; 6961; 6962; 6963; 6969; 6970; 6976; 6978; 6979; 6986; 6988; 6989; 6990; 6991; 6993;
6997; 7000; 7003; 7007; 7011; 7014; 7016; 7017; 7018; 7021; 7022; 7023; 7027; 7028; 7030; 7032; 7036; 7048; 7050;
7056; 7057; 7066; 7067; 7071; 7072; 7073; 7074; 7075; 7076; 7077; 7079; 7081; 7085; 7090; 7091; 7092; 7093; 7094;
7095; 7098; 7101; 7106; 7108; 7109; 7110; 7112; 7115; 7116; 7117; 7118; 7119; 7120; 7121; 7123; 7124; 7126; 7127;
7128; 7129; 7131; 7134; 7135; 7136; 7144; 7146; 7149; 7151; 7153; 7154; 7155; 7158; 7159; 7160; 7162; 7163; 7164;
7165; 7166; 7168; 7169; 7170; 7171; 7172; 7173; 7174; 7175; 7176; 7178; 7185; 7190; 7193; 7194; 7195; 7197; 7198;
7199; 7201; 7204; 7205; 7206; 7211; 7212; 7216; 7217; 7220; 7221; 7222; 7223; 7226; 7227; 7231; 7232; 7233; 7234;
7235; 7236; 7237; 7239; 7240; 7241; 7242; 7243; 7249; 7250; 7251; 7252; 7256; 7257; 7259; 7261; 7262; 7264; 7270;
7271; 7272; 7276; 7286; 7288; 7291; 7295; 7296; 7301; 7303; 7304; 7305; 7306; 7308; 7309; 7310; 7312; 7313; 7314;
7327; 7328; 7329; 7330; 7331; 7334; 7336; 7339; 7341; 7344; 7345; 7346; 7350; 7352; 7355; 7356; 7361; 7362; 7365;
7366; 7367; 7368; 7371; 7372; 7374; 7377; 7380; 7381; 7382; 7383; 7384; 7386; 7387; 7388; 7393; 7395; 7397; 7399;
7400; 7402; 7423; 7424; 7432; 7434; 7438; 7439; 7440; 7448; 7449; 7450; 7451; 7453; 7454; 7455; 7458; 7461; 7463;
7467; 7469; 7471; 7472; 7473; 7475; 7476; 7477; 7478; 7479; 7482; 7483; 7484; 7485; 7486; 7488; 7489; 7493; 7496;
7498; 7499; 7501; 7502; 7505; 7509; 7510; 7515; 7518; 7521; 7522; 8791; 9104; 9128; 9347; 9348; 9349; 9370; 9385;
9392; 9407; 9408; 9445; 9592; 9606; 9615; 9865; 9869; 9899; 9935; 10018; 10137; 10138; 10139; 10140; 10165; 10351;
10604; 10611; 10622; 10638; 10656; 10693; 10694; 10697; 10700; 10716; 10718; 10719; 10828; 10871; 10881; 10883;
10884; 10924; 10990; 11023; 11024; 11066; 11093; 11161; 11167; 11375; 11647; 11650

SOMOGY MEGYE II. KATEGÓRIA
4299; 4340; 4341; 4346; 4356; 4359; 4362; 4363; 4365; 4366; 4370; 4372; 4374; 4375; 4376; 4380; 4381; 4383; 4385;
4388; 4389; 4390; 4392; 4393; 4396; 4400; 4406; 4407; 4411; 4415; 4417; 4421; 4425; 4432; 4433; 4435; 4437; 4439;
4442; 4446; 4447; 4454; 4457; 4458; 4461; 4462; 4463; 4466; 4469; 4475; 4478; 4480; 4482; 4488; 4489; 4495; 4499;
4500; 4501; 4502; 4510; 4511; 4513; 4514; 4515; 4517; 4518; 4521; 4526; 4530; 4531; 4532; 4533; 4534; 4540; 4542;
4543; 4550; 4551; 4556; 4560; 4561; 4562; 4564; 4571; 4573; 4576; 4578; 4580; 4581; 4582; 4584; 4587; 4588; 4593;
4594; 4595; 4597; 4599; 4600; 4601; 4610; 4611; 4612; 4613; 4616; 4617; 4618; 4619; 4620; 4621; 4623; 4624; 4625;
4626; 4627; 4628; 4631; 4632; 4633; 4634; 4635; 4637; 4639; 4640; 6698; 8462; 8463; 8670; 8672; 8673; 8677; 8678;
8717; 8718; 8719; 8722; 8725; 8893; 8895; 8897; 8902; 8929; 9049; 9058; 9060; 9134; 9186; 9223; 9225; 9226; 9283;
9416; 9417; 9419; 9603; 9611; 9633; 9634; 9635; 9643; 9838; 9839; 9857; 9875; 9877; 9878; 9879; 9881; 9896; 9904;
9906; 9937; 10020; 10021; 10078; 10198; 10206; 10207; 10208; 10346; 10348; 10378; 10383; 10407; 10577; 10587;
10598; 10682; 10825; 10890; 10891; 10931; 10932; 10933; 11014; 11149; 11323

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE II. KATEGÓRIA
5943; 5945; 5946; 5950; 5954; 5956; 5957; 5958; 5959; 5960; 5964; 5980; 5983; 5986; 5987; 5990; 5994; 5995; 5996;
5997; 6002; 6010; 6016; 6019; 6023; 6025; 6026; 6029; 6031; 6037; 6040; 6041; 6058; 6063; 6064; 6066; 6067; 6071;
6072; 6076; 6078; 6079; 6080; 6081; 6082; 6083; 6087; 6092; 6093; 6095; 6097; 6100; 6101; 6102; 6103; 6106; 6107;
6108; 6109; 6110; 6111; 6113; 6114; 6116; 6118; 6119; 6120; 6124; 6125; 6126; 6127; 6131; 6133; 6135; 6136; 6147;
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6148; 6149; 6150; 6151; 6152; 6155; 6157; 6160; 6161; 6164; 6165; 6166; 6168; 6169; 6170; 6171; 6175; 6176; 6178;
6179; 6180; 6182; 6184; 6188; 6190; 6192; 6194; 6199; 6201; 6203; 6204; 6206; 6211; 6216; 6217; 6236; 6241; 6242;
8356; 8834; 8912; 8913; 9228; 9472; 9753; 9754; 9922; 9971; 9972; 9973; 9976; 9977; 9978; 9979; 9981; 9982; 9983;
9988; 9989; 9991; 9993; 10003; 10025; 10061; 10062; 10186; 10188; 10230; 10231; 10232; 10237; 10238; 10240;
10241; 10242; 10426; 10428; 10459; 10667; 10872; 10876; 10923; 10934; 10981; 10983; 11015; 11026; 11028; 11037;
11055; 11485; 11567

TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA
330; 331; 4066; 4067; 4068; 4072; 4073; 4078; 4079; 4080; 4081; 4083; 4085; 4086; 4088; 4090; 4091; 4095; 4100; 4101;
4102; 4103; 4104; 4106; 4107; 4109; 4112; 4113; 4114; 4116; 4117; 4120; 4121; 4122; 4123; 4124; 4125; 4127; 4128;
4129; 4130; 4131; 4133; 4134; 4135; 4136; 4137; 4138; 4139; 4140; 4142; 4143; 4144; 4148; 4150; 4151; 4152; 4153;
4155; 4162; 4163; 4168; 4169; 4170; 4172; 4173; 4175; 4176; 4180; 4185; 4186; 4187; 4188; 4190; 4191; 4192; 4193;
4195; 4196; 4197; 4199; 4200; 4201; 4202; 4203; 4204; 4206; 4209; 4210; 4211; 4212; 4213; 4216; 4217; 4218; 4219;
4220; 4221; 4222; 4224; 4225; 4226; 4227; 4228; 4229; 4230; 4231; 4232; 4235; 4236; 4237; 4238; 4239; 4240; 4242;
4244; 4245; 4247; 4248; 4249; 4250; 4251; 4252; 4260; 4262; 4263; 4264; 4265; 4267; 4268; 4473; 6644; 6826; 6827;
8404; 8727; 8804; 9045; 9275; 9687; 9874; 9900; 10024; 10146; 10201; 10203; 10245; 10665; 10827; 11012; 11030;
11038; 11070; 11076; 11092; 11140; 11183; 11210; 11329

VAS MEGYE II. KATEGÓRIA
6834; 7534; 7535; 7536; 7541; 7545; 7552; 7557; 7560; 7562; 7563; 7564; 7565; 7566; 7567; 7572; 7574; 7576; 7578;
7579; 7580; 7581; 7583; 7584; 7588; 7589; 7591; 7592; 7593; 7596; 7597; 7607; 7608; 7611; 7612; 7620; 7627; 7628;
7629; 7635; 7636; 7648; 7649; 7653; 7661; 7663; 7666; 7668; 7669; 7674; 7675; 7678; 7683; 7684; 7685; 7686; 7687;
7689; 7691; 7695; 7699; 7700; 7701; 7703; 7709; 7715; 7719; 7726; 7729; 7731; 7738; 7750; 7751; 7752; 7756; 7757;
7758; 7760; 7761; 7762; 7764; 7767; 7768; 7771; 7772; 7775; 7777; 7782; 7784; 7786; 7787; 7788; 7790; 7793; 7794;
7795; 7796; 7797; 7798; 7800; 7802; 7803; 7804; 7807; 7809; 7811; 7828; 7829; 7830; 7831; 7832; 7835; 7836; 7837;
7838; 7839; 7841; 7842; 7844; 7845; 7846; 7847; 7848; 7849; 7873; 7874; 7881; 7882; 7897; 7898; 7907; 7908; 7910;
7915; 7921; 7922; 7926; 7927; 7929; 7930; 7935; 7941; 7945; 7946; 7948; 7955; 7960; 7961; 7962; 7969; 7970; 7971;
7972; 7982; 7984; 7986; 7991; 7992; 7994; 7995; 7996; 7999; 8001; 8007; 8017; 8020; 8022; 8026; 8028; 8029; 8031;
8035; 8036; 8037; 8039; 8040; 8042; 8043; 8047; 8049; 8054; 8055; 8059; 8063; 8064; 8068; 8069; 8073; 8077; 8083;
8092; 8095; 8097; 8098; 8103; 8105; 8109; 8114; 8116; 8117; 8119; 8122; 8123; 8128; 8129; 8130; 8131; 8134; 8138;
8185; 8188; 8660; 8661; 8663; 8664; 8665; 8728; 8729; 8837; 8886; 8906; 8921; 9063; 9145; 9177; 9245; 9246; 9247;
9248; 9249; 9251; 9371; 9388; 9567; 9620; 9722; 9749; 9872; 9882; 9901; 9907; 10006; 10007; 10073; 10119; 10151;
10152; 10153; 10154; 10155; 10156; 10158; 10283; 10286; 10287; 10288; 10289; 10290; 10291; 10293; 10294; 10295;
10296; 10297; 10298; 10301; 10302; 10303; 10304; 10305; 10306; 10308; 10309; 10310; 10311; 10312; 10313; 10314;
10414; 10415; 10419; 10421; 10422; 10423; 10430; 10431; 10432; 10433; 10435; 10436; 10614; 10625; 10626; 10627;
10629; 10631; 10632; 10689; 10690; 10692; 10751; 10752; 10753; 10754; 10757; 10758; 10760; 10762; 10763; 10764;
10765; 10767; 10770; 10772; 10773; 10774; 10775; 10776; 10777; 10778; 10886; 10889; 10925; 10926; 10927; 10936;
10937; 10952; 10996; 11039; 11128; 11143; 11170; 11193; 11262; 11504

VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA
4650; 4651; 4659; 4660; 4665; 4668; 4669; 4670; 4674; 4682; 4695; 4700; 4701; 4704; 4706; 4708; 4709; 4710; 4711;
4712; 4721; 4725; 4726; 4727; 4728; 4730; 4731; 4735; 4736; 4737; 4741; 4742; 4747; 4749; 4757; 4758; 4760; 4821;
4825; 4835; 4837; 4848; 4854; 4855; 4856; 4859; 4885; 4890; 4892; 4893; 4897; 4899; 4900; 4902; 4906; 4907; 4909;
4910; 4913; 4914; 4916; 4917; 4918; 4919; 4920; 4921; 4922; 4923; 4924; 4925; 4926; 4927; 4929; 4930; 4931; 4934;
4935; 4938; 4939; 4942; 4943; 4944; 4945; 4946; 4947; 4948; 4949; 4953; 4954; 4955; 4956; 4958; 4959; 4961; 4963;
4965; 4966; 4967; 4968; 4969; 4970; 4971; 4973; 4974; 4987; 5031; 5032; 5033; 5034; 5035; 5036; 5037; 5038; 5039;
5040; 5041; 5042; 5043; 5046; 5050; 5051; 5055; 5056; 5057; 5058; 5059; 5062; 5063; 5064; 5065; 5067; 5076; 5077;
5078; 5079; 5081; 5083; 5085; 5087; 5088; 5090; 5091; 5094; 5095; 5097; 5099; 5100; 5102; 5104; 5109; 5110; 5114;
5119; 5120; 5123; 5124; 5128; 5129; 5133; 5137; 5141; 5142; 5144; 5145; 5148; 5151; 5153; 5154; 5155; 5156; 5159;
5166; 5167; 5169; 5170; 5173; 5180; 5181; 5184; 5187; 5190; 5191; 5192; 5193; 5194; 5195; 5196; 5198; 5203; 5204;
5207; 5208; 5209; 5213; 5214; 5216; 5217; 5218; 5219; 5220; 5231; 5235; 5238; 5239; 5245; 5248; 5254; 5257; 5260;
5263; 5276; 5280; 5281; 5283; 5288; 5291; 5293; 5295; 5297; 5300; 5302; 5303; 5304; 5305; 5307; 5308; 5313; 5314;
5316; 5317; 5319; 5320; 5322; 5327; 5332; 5336; 5338; 5340; 5344; 5346; 5348; 5349; 5352; 5353; 5354; 5355; 5356;
5358; 5366; 5378; 5379; 5380; 5381; 5382; 5385; 5386; 5388; 5389; 5390; 5391; 5395; 5397; 5398; 5399; 5400; 5404;
5408; 5415; 5450; 5452; 5455; 5459; 5460; 5461; 5467; 5469; 5470; 5472; 5474; 5475; 5476; 5477; 5479; 5480; 5483;
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5484; 5492; 5496; 5497; 5498; 5500; 5502; 5516; 5519; 5522; 5523; 5525; 5526; 5530; 5536; 5541; 5542; 5544; 5546;
5548; 5549; 5551; 5558; 5560; 5561; 5562; 5564; 5566; 5571; 5576; 5582; 5584; 5590; 5594; 5595; 5598; 5599; 5601;
5604; 5606; 5614; 5615; 5624; 5625; 5626; 5628; 5632; 5633; 5634; 5635; 5636; 5639; 5640; 5641; 5642; 5643; 5645;
5647; 5659; 5660; 5662; 6572; 6576; 6577; 6581; 6607; 6608; 6699; 6700; 6701; 6702; 6703; 6704; 8206; 8207; 8208;
8209; 8212; 8217; 8222; 8227; 8242; 8243; 8248; 8293; 8294; 8295; 8296; 8325; 8336; 8340; 8342; 8343; 8344; 8346;
8350; 8351; 8407; 8413; 8417; 8426; 8435; 8440; 8443; 8445; 8654; 8689; 8730; 8750; 8751; 8754; 8755; 8839; 8851;
8858; 8878; 8887; 8899; 8909; 8931; 8932; 9011; 9033; 9034; 9038; 9039; 9088; 9116; 9117; 9148; 9149; 9179; 9217;
9220; 9254; 9353; 9355; 9356; 9357; 9358; 9367; 9411; 9412; 9413; 9500; 9569; 9571; 9580; 9595; 9599; 9636; 9637;
9646; 9675; 9680; 9688; 9689; 9690; 9827; 9840; 9902; 9928; 9931; 9932; 9967; 10064; 10109; 10340; 10353; 10387;
10401; 10405; 10441; 10463; 10580; 10584; 10585; 10668; 10679; 10748; 10792; 10816; 11009; 11068; 11079; 11120;
11121; 11122; 11174; 11178; 11355; 11453; 11480; 11618

ZALA MEGYE II. KATEGÓRIA
4762; 4765; 4774; 4775; 4777; 4785; 4790; 4794; 4795; 4797; 4798; 4800; 4803; 4977; 4978; 4980; 4985; 4986; 5000;
5002; 5004; 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5015; 5017; 5024; 5027; 5223; 5225; 6251; 6252; 6253; 6254; 6259; 6261;
6263; 6264; 6269; 6274; 6275; 6283; 6285; 6286; 6287; 6289; 6316; 6318; 6326; 6330; 6348; 6349; 6354; 6356; 6357;
6360; 6361; 6363; 6368; 6372; 6375; 6377; 6385; 6387; 6388; 6390; 6395; 6396; 6399; 6400; 6401; 6409; 6410; 6415;
6416; 6420; 6421; 6426; 6427; 6432; 6456; 6459; 6462; 6464; 6470; 6473; 6474; 6478; 6479; 6480; 6483; 6490; 6492;
6498; 6501; 6503; 6504; 6510; 6514; 6516; 6518; 6524; 6527; 6528; 6529; 6532; 6535; 6536; 6538; 6540; 6542; 6544;
8234; 8235; 8239; 8406; 8614; 8615; 8616; 8618; 8731; 8732; 8733; 8849; 8861; 8910; 8930; 9362; 9489; 9491; 9573;
9912; 10125; 10266; 10267; 10269; 10388; 10403; 10610; 10869; 10921; 11036; 11040; 11074; 11416; 11499”

A Kormány 447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a), c), e), f ), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 10/B. § (4) bekezdés b) pontja a következő be) és bf ) alponttal egészül ki:
(Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás kötelező tartalmi eleme, hogy a bérlő
pénzügyi helyzetének rendezése érdekében vállalja, hogy együttműködik a bérbeadóval, illetve a Segítő Szervezettel,
különösen abban, hogy)
„be) hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó megismerje a Segítő Szervezet által az együttműködés keretében a 11/B. §
(3) bekezdés b)–d) pontjai szerint nyilvántartott adatokat, információkat,
bf ) hozzájárul ahhoz, hogy a területi foglalkoztatási szerv a Segítő Szervezet által az együttműködés keretében
nyilvántartott, a közfoglalkoztatásba vonást elősegítő statisztikai célú adatokat, információkat megismerje,
amennyiben a bérlő, illetve a vele együttköltöző a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső.”
2. §		
A Rendelet 10/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a bérlő nem tesz eleget az adósságkezelési és együttműködési megállapodás alapján fennálló fizetési
kötelezettségének és a Segítő Szervezet él a 11/B. § (5) bekezdésben foglalt jelzéssel, az a bérlő részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül.”
3. §		
A Rendelet 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 10/A. § (1)–(2) bekezdése alapján kötött határozott idejű bérleti szerződés határozatlan időtartamú bérleti
szerződéssé alakul át a határozott idő elteltével, és a bérbeadó nem intézkedhet a bérlő által lakott ingatlan
kiürítése iránt, ha a bérlő a bérleti idő lejárta után az általa lakott ingatlant tovább használja, valamint lakbérfizetési
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és az adósságkezelési és együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségének eleget tett, vagy a Segítő
Szervezet – az adósságkezelési és együttműködési program előrehaladásának összefoglalását is tartalmazó – írásbeli
javaslata alapján a bérlő méltánylást érdemlő élethelyzete az ingatlanban való maradását indokolja, és egyébként
a bérlő maradéktalanul eleget tett a határozott idejű bérleti szerződésből eredő kötelezettségeinek.”
4. §

(1) A Rendelet 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok körét a 6. melléklet határozza meg. A Segítő Szervezet az ellátandó
feladatokért az (1) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott havi alap és az ellátandó feladatokhoz igazodó
teljesítmény alapú díjazásban részesül.”
(2) A Rendelet 11/B. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 6. melléklet 2. pontja szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza
a) a bérlő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó, mint ellátást igénybe vevő problémáit,
b) az elérendő célt,
c) az elérendő cél érdekében a bérlő, valamint a Segítő Szervezet által megvalósítandó feladatokat,
d) a c) pont szerinti feladatok teljesítésére vonatkozó határidőket,
e) az együttműködés módját,
f ) a találkozások rendszerességét,
g) az együttműködési folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, személyeket, szervezeteket
[a b)–f ) pont együtt: adósságrendezési és cselekvési terv],
h) az együttműködés megszegésének eseteit, a hátrányos következményekre történő figyelemfelhívással,
i) a bérlő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó hozzájárulását ahhoz, hogy a Segítő Szervezet, illetve
a képviseletében eljáró személy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény törvényben, továbbá az adósságkezelési és együttműködési megállapodásban foglaltaknak
megfelelően nyilvántartsa és kezelje, valamint a Nemzeti Eszközkezelő részére átadja.
(4) A Segítő Szervezet az adósságrendezési és cselekvési tervben rögzített feladatok határidőre történő
megvalósulását folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább háromhavonta, – az együttműködési megállapodás
megsértése esetén legalább kéthavonta – értékeli, és erről beszámol a bérbeadónak, indokolt esetben – a bérlő
közreműködésével – az adósságrendezési és cselekvési tervet módosítja.
(5) Az együttműködési megállapodás bérlő általi megsértésekor a Segítő Szervezet jelzéssel él a Nemzeti
Eszközkezelő felé.”

5. §		
A Rendelet a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) hatálybalépését
követő 120 napon belül e rendelet alapján megfelelően módosítani kell a Módr4. hatálybalépésekor fennálló
szerződéseket, megállapodásokat.”
6. §		
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok
A Segítő Szervezet által ellátandó feladatok:
1.
rendszeres személyes kapcsolattartás az érintett bérlőkkel és az együttköltöző háztartás tagjaival,
2.
a bérlővel írásos együttműködési megállapodás kötése,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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a bérlő vagy az együttköltöző háztartás tagja mint ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében
szociális és egyéb információs adatok gyűjtése, szolgáltatása,
ügyintézésben való közreműködés,
családi költségvetési terv készítése,
helyzet- és problémafeltárást követően szociális, életvezetési, adósságkezelési és mentálhigiénés tanácsadás
a bérlők számára,
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátások közvetítése, tanácsadás,
egyéni és csoportos programok szervezése,
a bérlők, illetve az együttköltöző háztartástagok kapcsolatteremtési készségének javítása érdekében
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő programok és szolgáltatások
szervezése,
közvetítés a bérbeadó, a közüzemi szolgáltatók, a közjegyzők, végrehajtók, hatóságok, egyéb érintett szervek
és a bérlő mint díjhátralékos ügyfél között,
munkanélküli bérlők elhelyezkedésének elősegítése (álláskeresési tanácsadás, önéletrajz készítése,
továbbképzés/átképzés keresése),
adósságkezelési program működtetése,
indokolással ellátott, az adósságkezelési és együttműködési program előrehaladására vonatkozó beszámolót
is tartalmazó javaslat készítése arra vonatkozóan, hogy a bérlő 10/C. § (1) bekezdése alapján a bérlő
ingatlanban maradása indokolt.”

A Kormány 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) E rendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és
a területi nemzetiségi önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat)
a) működési költségvetési támogatás és
b) feladatalapú költségvetési támogatás
nyújtható.
(2) A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított
– a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására és feladatalapú költségvetési
támogatására együttesen fordítható – támogatás fele részét a működési költségvetési támogatásra, fele részét
a feladatalapú költségvetési támogatásra kell fordítani.”
(2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési költségvetési támogatás és a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló
beszámoló elfogadásáról a támogató a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.
Ezen fejezet alkalmazásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a támogató.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Működési költségvetési támogatásra
a) a költségvetési év első napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult
a költségvetési év első napjától, vagy
b) a költségvetési év során a törzskönyvi nyilvántartásba november 15-éig bejegyzésre kerülő helyi nemzetiségi
önkormányzat jogosult a képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) alakuló ülését
követő hónap első napjától, de legfeljebb a törzskönyvi nyilvántartásba vételt megelőző 90. naptól.
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(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési év
január 10-éig tájékoztatja a támogatót a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi önkormányzatokról. A kincstár
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül tájékoztatja
a támogatót a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételének tényéről és az alakuló ülés
időpontjáról.
(3) A működési költségvetési támogatás
a) települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai,
b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi
önkormányzatok száma
alapján kerül megállapításra.”
(2) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi
nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi)
nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,
b) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi)
nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,
c) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi)
nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.”
(3) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő
– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére
valamint az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek
finanszírozására használható fel.”
3. §		
Az R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves
összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.
(2) A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése
a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon
belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi
nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.
(3) A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési
év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján. Az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogató a 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak
a támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül intézkedik a működési költségvetési
támogatás kincstár útján történő folyósításáról.”
4. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó
jegyzőkönyvét és
b) – ha az Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés
egyikén került sor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól számított 15 napon
belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtja.”
(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti határnap elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés
szerint benyújtott jegyzőkönyvet január 20-áig elektronikus úton küldi meg a támogató részére.”
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(3) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A feladatalapú költségvetési támogatás az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához
közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.”
5. §

(1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogató a 4. § (1) bekezdés alapján megküldött képviselő-testületi jegyzőkönyvek – ideértve a testületi
jegyzőkönyvek mellékleteit és a testületi döntések alapjául szolgáló előterjesztéseket is – alapján a 2. mellékletben
meghatározott szempontrendszer szerint helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú
költségvetési támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pontszámokat és a képviselő-testületi ülések dátumát a támogató a honlapján március 1.
és március 16. között közzéteszi.”
(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az észrevételt a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) megvizsgálja és
a megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt az (1) bekezdés szerinti pontszámokról. A támogató
a módosított pontszámokat április 15-éig a honlapján közzéteszi.”

6. §		
Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogató a miniszter 5. § (5) bekezdése szerinti döntésének megfelelő támogatói okiratot ad ki a feladatalapú
költségvetési támogatásról. A támogatói okiratnak az Áht. 48/A. § (3) bekezdése szerinti közlése a támogató
honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi
nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi
önkormányzat által megtettnek minősülnek.
(2) A támogató a feladatalapú költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt
a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig intézkedik a kincstár útján.”
7. §		
Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országos nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi
sajtó a központi költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ezen
alcímben meghatározott rendben és feltételekkel a támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult
a működéséhez és az Njtv. 117. §-ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás
fejlesztését lehetővé tevő támogatásra (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás). Ezen fejezet
alkalmazásában a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a támogató.”
8. §

(1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogató a támogatás negyedévenként egyenlő részletekben történő folyósítása iránt a költségvetési év első
negyedéve tekintetében január 15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig intézkedik.”
(2) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi
önkormányzati intézmény, az időszaki lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás
felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek
megfelelően.”
(3) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A beszámoló tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló szöveges összefoglalót nemzetiségi önkormányzati
intézményenként a következő rovatok szerinti bontásban:
a) foglalkoztatottak személyi juttatásai,
b) külső személyi juttatások,
c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
d) dologi kiadások,
e) egyéb működési célú kiadások
f ) beruházások
g) felújítások
h) egyéb felhalmozási célú kiadások.”
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9. §		
Az R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 11. § (1) bekezdése szerinti célokra vonatkozó pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok tekintetében
a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot a támogatási összeg felosztására.
A Bizottság legfeljebb kilenc főből áll. A Bizottságba tagokat egyenlő arányban delegálhat
a) az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és
c) a Támogatáskezelő.
(3) A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Támogatáskezelő látja el.”
10. §		
Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 448/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. § (1) és (2) bekezdésének, valamint 9. § (1) bekezdésének
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”
11. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. §

(1) Az R. I. Fejezete címében a „feladatarányos” szövegrész helyébe a „működési és feladatalapú” szöveg lép.
(2) Az R. 5. alcímének címében a „nemzetiségi sajtó működési támogatása” szövegrész helyébe a „nemzetiségi sajtó
támogatása” szöveg lép.

13. §		
Hatályát veszti az R.
a)
4. § (6) bekezdése,
b)
12. § (1) bekezdése.

Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési
támogatásból finanszírozható kötelező közfeladatai:
1. nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
a.
a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítése,
b.
a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,
c.
az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,
d.
a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények
tevékenységével kapcsolatos feladatok,
e.
a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése,
f.
a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése;
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2. a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
a.
kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,
b.
hagyományápolással,
közgyűjteményekkel,
média-ügyekkel
összefüggő
intézményalapítói,
intézményfenntartói, szervezési feladatok,
c.
a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek
bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység,
d.
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok,
e.
saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel,
közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok,
f.
más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való
együttműködés,
g.
anyaországi kapcsolattartás,
h.
a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális
jellegű programok szervezése;
3. a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
a.
nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
b.
helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
c.
társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés.”

2. melléklet a 448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A feladatalapú költségvetési támogatás elbírálásának szempontrendszere
1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
a nemzetiségi önkormányzat működési területén
a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás
érdekében folytatott,
az anyanyelv használatával, a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező
intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok
kivételével), továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, neveléshez,
neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési,
véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi
döntések:
1 döntés: 0–5 pont
Maximális pontszám: 30 pont
2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:
kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással,
közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok
ellátása, a nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzati társulás és a nemzetiségi önkormányzati társulás
működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések;
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő)
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását,
más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való
együttműködést, az anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi
önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselőtestületi döntések:
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1 döntés: 0–5 pont
Maximális pontszám: 50 pont
3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását
szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásáról szóló beszámolót tartalmazó
képviselő-testületi döntések,
társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködést szolgáló,
az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó
képviselő-testületi döntések, valamint az ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében
intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntések, nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:
1 döntés: 0–5 pont
Maximális pontszám: 20 pont
ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont
”

A Kormány 449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kizárólagosan látja el a FAIR-ral és az EMIR-rel kapcsolatos informatikai
biztonsági feladatokat. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat e rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági
fejlesztési feladatait a NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.
(2a) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az IMIR 2014–2020-szal kapcsolatos informatikai biztonsági feladatokat és
az informatikai biztonsági fejlesztési feladatokat kizárólagosan – a NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság útján – látja el.”
2. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 14/A. alcíme a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. §-ában meghatározott
feladatai ellátásához kapcsolódóan az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer szoftverfejlesztésével és
alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
látja el, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 450/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok
irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és
lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok
(a továbbiakban: projekt) irányítását és lebonyolítását, valamint üzemeltetését, továbbá az újratervezés, a bontás,
a rekultiváció, a hazaszállítás és az újraépítés irányítását és lebonyolítását, az újraépítést követően az üzemeltetést
a 100%-os állami tulajdonban álló Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Carpathia Kft.) végzi.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás
céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról
A Kormány a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához
szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény
a)
1. § (1) bekezdése szerinti beruházás keretében megvalósuló egyes építmények építtetőjét az 1. melléklet,
b)
9. § (1) bekezdése szerinti óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanokat a 2. melléklet
határozza meg.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetője

1.

A

B

C

Létesítmény (projektelem)

Létesítmény (projektelem) azonosító adatai

Építtető

(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi
szám)

2.

Új Dagály Úszóközpont

Budapest XIII. kerület 25879

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.)

3.

Óriás ugrótorony

a 2. mellékletben meghatározott
ingatlanok

MNV Zrt.

4.

Császár-Komjádi uszoda
rekonstrukciója

Budapest II. kerület 14479/2

Nemzeti Sportközpontok
(a továbbiakban: NSK)

5.

Margitszigeti uszodák (Hajós
Alfréd és Széchy Tamás uszoda)

Margitsziget 23801,
Margitsziget 23800/7

NSK

6.

Gát (csatorna)

Budapest XIII. kerület 25879,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 23805/2

MNV Zrt.

7.

Dagály sétány

Budapest XIII. kerület 25872/2,
Budapest XIII. kerület 25667/7

Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat

8.

Népfürdő utca – Vizafogó út
felújítása

Budapest XIII. kerület 25667/7

Budapest Főváros Önkormányzata

9.

Parkolók kialakítása

Budapest XIII. kerület 25884/4,
Budapest XIII. kerület 25872/1,
Budapest XIII. kerület 25872/2

MNV Zrt.

10.

Gyalogos híd Rákos patakon

Budapest XIII. kerület 25900/4,
Budapest XIII. kerület 25666/2

Budapest Főváros Önkormányzata

11.

Sentab vízvezetékcső felújítása

Budapest XIII. kerület 25667/7

MNV Zrt.

12.

Távhő vezeték kiépítése

Budapest XIII. kerület 25872/2,
Budapest XIII. kerület 25667/7,
Budapest XIII. kerület 25879

MNV Zrt.

13.

Dagály Hajóállomás

Budapest XIII. kerület 23805/2,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 23806/1

MNV Zrt.

14.

FINA MARKET I. – beléptetés
– biztonságtechnika

Budapest XIII. kerület 25879

MNV Zrt.

15.

Meglévő Dagály strand felújítása

Budapest XIII. kerület 25879

MNV Zrt.
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16.

Pesti alsó rakpart közterületi
megújítása, gyalogos-kerékpáros
útvonal kiépítése

Budapest V. kerület
23809/4,
Budapest V. kerület
24897/2,
Budapest V. kerület
24897/3,
Budapest V. kerület
25122/5,
Budapest XIII. kerület 23805/2,
Budapest XIII. kerület 23806/1,
Budapest XIII. kerület 25122/2,
Budapest XIII. kerület 25122/5,
Budapest XIII. kerület 25122/7,
Budapest XIII. kerület 25122/8,
Budapest XIII. kerület 25123/1,
Budapest XIII. kerület 25123/10,
Budapest XIII. kerület 25123/11,
Budapest XIII. kerület 25123/12,
Budapest XIII. kerület 25123/4,
Budapest XIII. kerület 25123/5,
Budapest XIII. kerület 25123/8,
Budapest XIII. kerület 25123/9,
Budapest XIII. kerület 25598/1,
Budapest XIII. kerület 25723/2,
Budapest XIII. kerület 25666/2,
Budapest XIII. kerület 25666/4,
Budapest XIII. kerület 25666/9,
Budapest XIII. kerület 25666/12,
Budapest XIII. kerület 25666/3,
Budapest V. kerület 25794,
Budapest XIII. kerület 25812/1,
Budapest XIII. kerület 25812/2,
Budapest XIII. kerület 25831,
Budapest XIII. kerület 25833,
Budapest XIII. kerület 25830/1

Budapest Főváros Önkormányzata

17.

Margitsziget – FINA MARKET II.
– beléptetés – biztonságtechnika

Margitsziget 23800/1,
Margitsziget 23800/2,
Margitsziget 23800/3,
Margitsziget 23800/4,
Margitsziget 23800/5,
Margitsziget 23800/6,
Margitsziget 23800/7,
Margitsziget 23800/8

Budapest Főváros Önkormányzata

18.

Margitsziget rekonstrukciója

Margitsziget 23800/1,
Margitsziget 23800/2,
Margitsziget 23800/3,
Margitsziget 23800/4,
Margitsziget 23800/5,
Margitsziget 23800/6,
Margitsziget 23800/7,
Margitsziget 23800/8

Budapest Főváros Önkormányzata
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19.

Kompkikötő
létesítése

Budapest XIII. kerület 23806/1

Budapest Főváros Önkormányzata

20.

Balatonfűzfő Balaton Uszoda

Balatonfűzfő 1488/2, 1498/3

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2. melléklet a 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budapest I. kerület 14477/6,
Budapest I. kerület 14477/4,
Budapest I. kerület 14445,
Budapest I. kerület 23809/3,
Budapest I. kerület 14446,
Budapest I. kerület 14444,
Budapest II. kerület 14477/5,
Budapest II. kerület 14477/3,
Budapest II. kerület 23809/5.

A Kormány 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
az 5. § tekintetében a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 1. melléklete szerinti
területen,
b)
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából
létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. melléklete szerinti területen, valamint
c)
a 2. mellékletben megjelölt területen
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az Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges
létesítményfejlesztéssel (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez
szükségesek.
2. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
elsőfokú hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki, amely
az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – azt a hatóságot jelöli ki,
amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el.
(2) A Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Budapest közigazgatási
területén megvalósuló beruházások tekintetében első fokon eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalát, másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(3) A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Budapest közigazgatási területén
megvalósuló beruházások tekintetében első fokon eljáró hatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatalt, másodfokon eljáró hatóságként a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott
ügyben építésügyi, valamint örökségvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el,
a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében a Kormány első fokú eljárásban
eljáró szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát, másodfokú eljárásban eljáró
szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként
a)
a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b)
a Balatonfűzfő és Balatonfüred közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat
jelöli ki.
4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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) bekezdés c) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő öt nap, amely nem
hosszabbítható meg.
(3) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárás ügyintézési
határideje öt nap, amely nem hosszabbítható meg.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

5. §		
A Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti
dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás
elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.
6. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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8. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési
eljárásokban is alkalmazni kell.
9. §		
Hatályát veszti a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez
szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával 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.
22.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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2. melléklet a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával érintett, az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogszabályokban
nem szereplő további ingatlanok
A
1.

B

Település

Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám

2.

Budapest

14444, 14445, 14446, 14617/19, 14617/20, 14617/21, 14477/3, 14477/4,
14477/5, 14477/6, 14478/3, 14478/4, 14617/19, 23807/1, 23809/3, 23809/5,
25123/2, 25665, 25666/6, 25666/10, 25666/11, 25666/13, 25666/14,
25666/15, 25667/6, 25714/42, 25714/44, 25864, 25870/47, 25870/48,
25870/57, 25870/58, 25872/1, 25873/5, 25873/6, 25873/7, 25873/10,
25881/2, 25882, 25888/1, 25896/1, 25897, 25898, 25900/1, 25900/2,
25908/1, 25928, 25973/8, 27812/1

3.

Balatonfüred

0200/21

A Kormány 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével 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 a Gyöngyöshalász község közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0107/5, 0107/6, 0107/7 és 0107/8 helyrajzi számok alatt nyilvántartott
földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely, 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, üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt 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.
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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

1. melléklet a 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével 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.
22.
23.

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások,
légügyi hatósági eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti
beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 58/2015. (XII. 28.) MvM rendelete
az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 4. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § (3) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A hivatásos állomány tagjának szolgálati igazolványa a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 18. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl a hivatásos állomány tagja fegyverviselésre való jogosultságát igazolja.
2. §

(1) A szolgálati igazolvány a Hszt. 18. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza
a)
a Hivatal címerét,
b)
az igazolvány érvényességi idejét,
c)
az igazolvány kitöltésének dátumát,
d)
a „TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDŐRHATÓSÁGNAK ÁT KELL ADNI!” feliratot,
e)
„AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” feliratot,
f)
gépi kódot,
g)
a hivatásos állomány tagja jogosultsági körét, továbbá
h)
a vezetői beosztás tanúsítására negyed körívű, szalagot formázó, piros színű sávot.
(2) A szolgálati igazolvány adattartalmának részletes leírását az 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.
(2) A szolgálati igazolványt vissza kell vonni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, vagy ha
a szolgálati igazolvány (3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé. A szolgálati igazolvány visszavonására
az állományilletékes parancsnok jogosult.
(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, megrongálódott
vagy érvényességi ideje lejárt. A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a Hivatal
humánpolitikai tevékenységet végző szervezeti eleme (a továbbiakban: személyügyi szerv) számára, ha a szolgálati
igazolványban szereplő adataiban változás következett be. A bejelentéshez a csere indokát hitelt érdemlően
tanúsító dokumentumot mellékelni kell.

4. §

(1) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a személyügyi szerv gondoskodik.
(2) A szolgálati igazolvány megrendelésére, elkészíttetésére, továbbá kiadására, visszavonására és cseréjére
a személyügyi szerv intézkedik.

5. §

(1) A szolgálati igazolványt a Hivatal személyügyi szerve által biztosított fekete színű bőrtokban kell tárolni a szolgálati
jelvénnyel együtt.
(2) A szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények megrendeléséért, kiadásáért, naprakész nyilvántartásáért és
visszavonásáért a személyügyi szerv felel.
(3) A szolgálati jelvény részletes leírását a 2. melléklet határozza meg.

6. §

(1) A szolgálati igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat a személyügyi szerv küldi meg a szolgálati igazolvány
előállítását végző szervezet részére.
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(2) A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény előállításának, valamint a bőrtok legyártásának költségét a Hivatal
biztosítja.
7. §

(1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles megőrizni, jogszerűen és
rendeltetésszerűen használni.
(2) A szolgálati igazolvány illetéktelen számára át nem adható, Magyarország területén kívülre nem vihető.
(3) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja
a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, aki a személyügyi
szervet értesíti.
(4) Az állományilletékes parancsnok – a közvetlen szolgálati elöljáró jelentését követően – intézkedik az elvesztés vagy
eltulajdonítás tényének a személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz
kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt, továbbá a személyügyi szervnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány
érvénytelenítését és pótlását.
(5) A szolgálati jelvény használatára, kezelésére az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §

(1) A személyügyi szerv
a)
a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén a jogviszony utolsó napján,
b)
a hivatásos állomány beosztásából felfüggesztett tagjától – a felfüggesztés idejére – a felfüggesztés
kezdőnapján,
c)
a hivatásos állomány olyan tagja esetében, akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat feltárására alapozva
a szolgálati kötelezettség teljesítése, illetve munkavégzés alóli mentesítésre kerül sor, e mentesség kezdő
napját megelőző napon,
d)
a hivatásos állomány azon tagjától, akinek szünetel a szolgálati jogviszonya – a szüneteltetés idejére – az aktív
szolgálata utolsó napján,
e)
ha elveszett, de később megkerült, és az illetéktelen által történt hozzáférés nem zárható ki,
a szolgálati igazolványt visszavonja.
(2) A hivatásos állomány felfüggesztett, valamint a szolgálati jogviszonyát szüneteltető tagjának visszavont szolgálati
igazolványát a személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állomány tagjának személyi anyagában.
A felfüggesztést, illetve a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon
a személyügyi szerv visszaszolgáltatja a visszavont szolgálati igazolványt a hivatásos állomány tagjának, vagy – ha
a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik szükségessé – gondoskodik
a cseréről.
(3) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati jogviszonya nyugállományba helyezésével szűnik meg,
a szolgálati igazolvány visszavonásával egyidejűleg nyugdíjas-igazolvánnyal kell ellátni.
(4) A hivatásos állomány tagjának halála esetén a szolgálati igazolványt a személyügyi szerv visszavonja, a túlélő
hozzátartozótól vagy a hagyaték kezelésére jogosult más személytől bekéri.
(5) A visszavont szolgálati igazolványok dokumentált selejtezéséről a személyügyi szerv gondoskodik, ezt követően
a megsemmisítésük iránt intézkedik.

9. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2015. december 31-én érvényes szolgálati igazolványok visszavonásukig, de legkésőbb 2016. június 30-ig
érvényesek. 2016. június 30-ig gondoskodni kell a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati
igazolványok visszavonásáról, és helyette új szolgálati igazolványok kiadásáról.
(3) Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996.
(VI. 19.) TNM rendelet
a)
5. § (1) bekezdésének második mondata,
b)
5. § (3) bekezdése, valamint
c)
melléklete.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet az 58/2015. (XII. 28.) MvM rendelethez
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása
1. Az igazolvány felépítése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétkék felirattal
ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.
2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:
– Magyarország címere és mellette „MAGYARORSZÁG” felirat
– az Információs Hivatal címere,
– „INFORMÁCIÓS HIVATAL” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozati jelző rövidítése, rendfokozat megnevezése,
– sorszám,
– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– az érvényesség dátuma,
– a hivatásos állomány vezetői beosztású tagjai esetében a jobb alsó sarokban kb. 5 mm széles, negyed körívű,
piros színű, hullámos szalagot formázó sáv.
3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– sorozatszám,
– a „SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
– „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,
– „FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT” felirat,
– „TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDŐRHATÓSÁGNAK ÁT KELL ADNI!” felirat,
– a „KITÖLTÉS DÁTUMA:” felirat, alatta dátum,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

2. melléklet az 58/2015. (XII. 28.) MvM rendelethez
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása
A szolgálati jelvény optikailag két elkülöníthető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs
keskenyebb a kör átmérőjénél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a kör alól. A pajzs alsó szélét a pajzs
szélességével azonos, felső ívét nagyobb átlójú körív zárja.
A pajzs felső ívén „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A pajzs alsó körívében, annak közepéből balra és jobbra
kiterjedő, szimmetrikus, zöld színű tölgyfalomb ékítmények láthatók, amelyek a szolgálati igazolvány számának
megfelelő, aranyszínű számsort fogják közre. A pajzs legalsó részében apró, szabályos négylevelű lóherén két,
egymásra helyezett villás végződésű zászlószalag díszítőelem található.
A kör felső ívén „INFORMÁCIÓS HIVATAL” körfelirat, a jelvény középpontjában egy kiterjesztett szárnyú turulmadár
található, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és „A haza minden előtt!” feliratú
szalagot tart. A lovagi pajzs 4/4 osztású, egymást váltó piros és ezüst/fehér színű sávozással.
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A nemzetgazdasági miniszter 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti
Foglalkoztatási Alap fejezet kiadási előirányzatainak felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
2. §		
Az e rendeletben meghatározott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatás az 1. melléklet
a)
3. sora alapján
aa)
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
[a továbbiakban: 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet] 8/A. §-a, 11. §-a, 18/A. §-a, 27. § (3) és
(4) bekezdése,
ab)
a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.)
Korm. rendelet] 5/A. §-a,
b)
4. sora alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési
támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet 1. § a) pontja,
c)
12. sora alapján
ca)
a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 8/A. §-a, 11. §-a, 27. § (3) és (4) bekezdése,
cb)
a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-a,
d)
13. sora alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. §-a,
e)
14. sora alapján
ea)
a GINOP 5. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási
programjainak előfinanszírozásához a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 6. § 12. és
14. pontja, 58–62. §-a valamint 100. §-a,
eb)
a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási
programjainak előfinanszírozásához a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 17. és 22. pontja, 61. §-a
valamint 100. §-a
alapján nyújtható.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. és 5. §, valamint a 2. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §		
Az 1. §-ban a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény” szövegrész helyébe
a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szöveg lép.
5. §		
Az 1. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a …./2015. (…..) NGM rendelethez

A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

1

2
3

B

C

D

JogÁht. Cím Al- címazono- cím csop.
sító
név
név
név

225146

E

Jogcím
név

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és
Az előirányzat célja a foglalkoztatás
képzési támogatások elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban:
Flt.)
alapján
a
foglalkoztatás
elősegítése,
a
munkahelyteremtés,
a
munkahelymegőrzés,
a
munkaerő
alkalmazkodásának és az álláskeresők
munkához jutásának támogatása. Az
előirányzat
terhére
nyújtható
támogatásokat és elszámolható egyéb
kiadások körét az Flt. határozza meg.

természetes
pályázat folyósítegy
személyek,
egyéni
vagy
ható
összegben
vállalkozók,
kérelem
vagy
gazdasági társaságok,
alapján
részletekbe
non-profit gazdasági hatósági
n
társaságok,
egyéb szerződés,
civil szervezetek,
támogatási
egyházi
jogi szerződés,
személyek,
támogatói
költségvetési szervek,
okirat
önkormányzatok,
társulások, TB alap

visszatérítendő
támogatás
esetén
a
hatósági/támogatási
szerződésben
meghatározott
határidőig

Az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtá
sáról
szóló
368/2011.
(XII. 31.)
Korm.
rendelet
(a
továbbiak
ban: Ávr.)
84. § (2)
bekezdése
szerint

állami foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és
megyei
kormányhivatal

N

O
Európai
uniós
forrásb
ól
finanLebo- szírozot
nyot
lító költségszerv vetési
támoga
tás
közreműköd
ő
szervezete
-
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1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

-

3
27611

27612

4

278778

5
6

264590

7

234373

8

199331

Szakképzési és
felnőttképzési
támogatások

Passzív kiadások
Álláskeresési
ellátások

Az előirányzat célja a képzési rendszer
fejlesztésének támogatása, szakképzési és
felnőttképzési támogatások nyújtása. Az
előirányzat terhére nyújtható támogatásokat az
Szht., valamint az elszámolható egyéb
kiadások körét az Szht. és az Flt. határozza
meg. Ennek keretében képzéshez, fejlesztő
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi és
technikai feltételek fejlesztéséhez, szakmai
tanulmányi versenyekhez, felnőttoktatáshoz,
tanulmányi ösztöndíj nyújtásához, egyes
költségvetési szervek és a gazdasági kamarák
feladatai ellátásához nyújtható támogatás.

szakképzési
pályázat folyósítegy
hozzájárulásra
vagy kérelem ható összegben
alapján
vagy
kötelezett,
civil
részletekbe
szervezet,
egyházi támogatási
n
jogi
személy, szerződés,
költségvetési szerv, támogatói
okirat
önkormányzat,
társulás,
egyéb
közhasznú jogállással
rendelkező szervezet,
közalapítvány,
gazdasági
kamara, felnőttképzé
sben
részt
vevő
felnőtt

Az előirányzat célja az álláskeresők ellátásának természetes személyek, kérelem
biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható gazdasági társaságok,
alapján
ellátásokat, és elszámolható egyéb kiadások
EU tagországok
hatósági
körét az Flt. határozza meg.
munkaügyi szervezetei határozat

-

egy
összegben
vagy
részletekbe
n

Zárszámad
ási törvény
alapján egy
összegben
egy
A
támogatás
összegben folyósításától számított
60. nap, illetve ha a
felszámolási
zárómérleg
benyújtására a 60.
napot
megelőzően
kerül sor, akkor a
felszámolási
zárómérleg benyújtását
megelőző nap

Nyugdíjbiztosítási
Alap

-

-

Bérgarancia törvény
szerinti felszámolás
vagy kényszertörlés
alatt álló gazdálkodó
szervezetek,
felszámolás alatt álló
kölcsönbevevő,
gazdasági társaságok

kérelem
alapján
hatósági
határozat

-

4

-

Az
Ávr. állami
84. § (2) szakképzési
bekezdése szervként eljáró
szerint
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal

-

-

-

-

-

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal
-

-

-

-

-

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal

-

-
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Nyugdíjbiztosít Az
előirányzat
fedezetet
biztosít
a
ási Alapnak
korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár
előtti
ellátás
kifizetésének
részbeni
átadás
finanszírozásához
Bérgarancia
Az előirányzat célja a felszámolás és
kifizetések
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek
munkavállalói
szociális
biztonságának
elősegítése. Az előirányzat terhére nyújtható
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 1994.
évi LXVI. törvény határozza meg, az előirányzat
terhére elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. szabályozza.

-

278790

Működtetési célú
kifizetések

A
Nemzeti
Foglalkoztatási
Alap Magyar Államkincstár,
működtetési kiadásainak a biztosítása
Magyar Posta Zrt.

10

303835

Start-munkaprogram

Az előirányzat célja a 375/2010. (XII. 31.) költségvetési szervek,
kérelem
Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatási önkormányzatok,
alapján
támogatások biztosítása. Az előirányzat
társulások,
hatósági
terhére
nyújtható
támogatásokat
a egyéni vállalkozók,
szerződés
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, az gazdasági társaságok,
egyéb elszámolható kiadásokat az Flt. non-profit gazdasági
határozza meg.
társaságok, egyéb civil
szervezetek,
egyházi jogi személyek

11

EU-s elő- és
társfinanszírozás

12

276812

TÁMOP 1.1
Munkaerőpiaci
szolgáltatások és
támogatások

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
hátrányos
helyzetű
álláskeresők egyéni vállalkozók,
foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, gazdasági társaságok,
az
állami
foglalkoztatási
szerv non-profit gazdasági
hatáskörében
eljáró
megyei/fővárosi társaságok, egyéb civil
kormányhivatalok
által
megvalósított
szervezetek,
TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások
egyházi jogi
és
támogatások
intézkedés
személyek,
előfinanszírozásához
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

13

303857

Foglalkoztathatóság
és
Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása

Az NFA az európai uniós források Emberi Erőforrások
fogadásához – a TÁMOP keretében
Minisztériuma
megvalósuló, a foglalkoztathatóság és az
alkalmazkodóképesség javítására szolgáló
prioritásokra
tekintettel
–
társfinanszírozással biztosít forrást

14

343117

2014-2020-as
időszak
munkaerőpiaci

Az előirányzat fedezetet biztosít a GINOP természetes személyek,
5. és a VEKOP 8. prioritás keretében egyéni vállalkozók,
megvalósuló állami foglalkoztatási szerv gazdasági társaságok,

kincstári
terhelés vagy
postai
utalványdíj
alapján

-

-

folyósítegy
ható
összegben
vagy
részletekben

-

-

pályázat folyósítegy
vagy
ható
összegben
kérelem
vagy
alapján
részletekben
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat

-

-

pályázat
vagy
kérelem

-

-

Költségvetési
törvény
alapján
negyedévent
e egyenlő
részletekben

folyósítegy
ható
összegben
vagy

-

-

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal,
állami
szakképzési
szervként eljáró
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. § (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró
szerint
fővárosi és
megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. § (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró

27613

5

-
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9

hatáskörében
eljáró
megyei/fővárosi non-profit gazdasági
kormányhivatalok uniós foglalkoztatási társaságok, egyéb civil
programjainak előfinanszírozásához
szervezetek,
egyházi jogi
személyek,
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

részletekben

szerint

fővárosi és
megyei
kormányhivatal
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6

alapján
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat

27614

programjainak
előfinanszírozása

2. melléklet a /2015. (.....) NGM rendelethez

1

2
3

A

B

C

D

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcímnév

Jogcímcsop.
név

225146

E

Jogcím
név

LXIII. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és
Az előirányzat célja az Flt. alapján a
képzési támogatások foglalkoztatás
elősegítése,
a
munkahelyteremtés,
a
munkahelymegőrzés, a munkaerő
alkalmazkodásának
és
az
álláskeresők munkához jutásának
támogatása. Az előirányzat terhére
nyújtható
támogatásokat,
és
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. határozza meg.

természetes
pályázat folyósítegy
visszatérítendő
személyek,
egyéni
vagy
ható
összegben támogatás
vállalkozók,
kérelem
vagy
esetén
a
gazdasági társaságok,
alapján
részletekben hatósági/támonon-profit gazdasági hatósági
gatási
társaságok,
egyéb szerződés,
szerződésben
civil szervezetek,
támogatási
meghatározott
egyházi
jogi szerződés,
határidőig
személyek,
támogatói
költségvetési szervek,
okirat
önkormányzatok,
társulások, TB alap

Az
államházt
artásról
szóló
törvény
végrehajtá
sáról
szóló
368/2011.
(XII. 31.)
Korm.
rendelet
(a
továbbiak
ban: Ávr.)
84. § (2)
bekezdése
szerint

állami foglalkoztatási
szervként
eljáró fővárosi
és
megyei
kormányhivatal

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebo- költségnyovetési
lító
támogaszerv
tás
közreműködő
szervezete
-
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2. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

-

7

27615

27616

4

278778

5
6

264590

7

199331

Szakképzési és
Az előirányzat célja a képzési rendszer szakképzési
pályázat vagy
felnőttképzési támogatások fejlesztésének támogatása, szakképzési hozzájárulásra
kérelem
és felnőttképzési támogatások nyújtása. kötelezett,
civil
alapján
Az előirányzat terhére nyújtható szervezet,
egyházi
hatósági
támogatásokat az Szht., valamint az jogi
személy, szerződés,
elszámolható egyéb kiadások körét az költségvetési szerv, támogatási
Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek önkormányzat,
szerződés,
keretében
képzéshez,
fejlesztő társulás,
egyéb
támogatói
tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi közhasznú jogállással
okirat
és technikai feltételek fejlesztéséhez, rendelkező szervezet,
szakmai tanulmányi versenyekhez, közalapítvány,
felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj gazdasági
nyújtásához,
egyes
költségvetési kamara, felnőttképszervek és a gazdasági kamarák zésben részt vevő
feladatai
ellátásához
nyújtható felnőtt
támogatás.
Passzív kiadások
Álláskeresési
Az előirányzat célja az álláskeresők természetes személyek,
kérelem
ellátások
ellátásának biztosítása. Az előirányzat gazdasági társaságok,
alapján
EU tagországok
hatósági
terhére nyújtható ellátásokat, és
elszámolható egyéb kiadások körét az munkaügyi szervezetei határozat
Flt. határozza meg.
Bérgarancia
kifizetések

Bérgarancia törvény
szerinti felszámolás
vagy kényszertörlés
alatt álló gazdálkodó
szervezetek,
felszámolás alatt álló
kölcsönbevevő,
gazdasági társaságok

kérelem
alapján
hatósági
határozat

8

egy
összegben
vagy
részletekben

-

Az Ávr. állami
84. § (2) szakképzési
bekezdés szervként eljáró
e szerint Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal

-

egy
összegben,
vagy
részletekben

-

-

-

egy
összegben

A támogatás
folyósításától
számított 60. nap,
illetve ha a
felszámolási
zárómérleg
benyújtására a 60.
napot megelőzően
kerül sor, akkor a
felszámolási
zárómérleg
benyújtását
megelőző nap

-

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és
megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-

-
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Az előirányzat célja a felszámolás és
kényszertörlés alatt álló gazdálkodó
szervezetek munkavállalói szociális
biztonságának
elősegítése.
Az
előirányzat
terhére
nyújtható
támogatást a Bérgarancia Alapról szóló
1994. évi LXVI. törvény határozza
meg,
az
előirányzat
terhére
elszámolható egyéb kiadások körét az
Flt. szabályozza.

folyósítható
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Működtetési célú
kifizetések

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstár,
működtetési kiadásainak a biztosítása
Magyar Posta Zrt.
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Start-munkaprogram
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EU-s elő- és
társfinanszírozás
TÁMOP 1.1
Munkaerőpiaci
szolgáltatások és
támogatások

Foglalkoztathatósá
g és
Alkalmazkodóképe
sség EU-s
társfinanszírozása

-

-

kincstári
terhelés vagy
postai
utalványdíj
alapján

-

-

Az előirányzat célja a 375/2010. (XII. költségvetési szervek,
kérelem
31.)
Korm.
rendelet
szerinti önkormányzatok,
alapján
közfoglalkoztatási
támogatások
társulások,
hatósági
biztosítása. Az előirányzat terhére egyéni vállalkozók,
szerződés
nyújtható támogatásokat a 375/2010. gazdasági társaságok,
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb non-profit gazdasági
elszámolható
kiadásokat
az
Flt. társaságok, egyéb civil
határozza meg.
szervezetek,
egyházi jogi személyek

folyósítható

egy
összegben
vagy
részletekben

-

-

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
hátrányos
helyzetű
álláskeresők egyéni vállalkozók,
foglalkoztathatóságának
javítását gazdasági társaságok,
szolgáló, az állami foglalkoztatási szerv non-profit gazdasági
hatáskörében eljáró megyei/fővárosi társaságok, egyéb civil
kormányhivatalok által megvalósított
szervezetek,
TÁMOP
1.1.
Munkaerőpiaci
egyházi jogi
szolgáltatások
és
támogatások
személyek,
intézkedés előfinanszírozásához
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

pályázat
vagy
kérelem
alapján
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat

folyósítható

egy
összegben,
vagy
részletekben

-

-

-

Költségvetés
i törvény
alapján egy
összegben,
az első
negyedévben

-

Az NFA az európai uniós források Emberi Erőforrások
fogadásához – a TÁMOP keretében
Minisztériuma
megvalósuló, a foglalkoztathatóság és az
alkalmazkodóképesség
javítására
szolgáló prioritásokra tekintettel –
társfinanszírozással biztosít forrást

állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal,
állami szakképzési
szervként eljáró
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
állami
foglalkoztatási
szervként eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

Az Ávr.
állami
84. § (2)
foglalkoztatási
bekezdése szervként eljáró
szerint
fővárosi és megyei
kormányhivatal

-

-

-

-

-

-
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343117

2014-2020-as
időszak
munkaerőpiaci
programjainak
előfinanszírozása

Fejezeti stabilitási
tartalék

Az előirányzat fedezetet biztosít a természetes személyek,
GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás egyéni vállalkozók,
keretében
megvalósuló
állami gazdasági társaságok,
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró non-profit gazdasági
megyei/fővárosi
kormányhivatalok társaságok, egyéb civil
uniós
foglalkoztatási
programjainak
szervezetek,
előfinanszírozásához
egyházi jogi
személyek,
költségvetési szervek,
önkormányzatok,
társulások

pályázat
vagy
kérelem
alapján
hatósági
szerződés,
támogatási
szerződés,
támogatói
okirat

folyósítható

egy
összegben
vagy
részletekben

-

2016. október 1-jét követően a Kormány Magyarország
2016.
döntése alapján használható fel.
évi
központi
költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény
19. § (7) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat
szerint

-

-

Magyarorszá
g 2016. évi
központi
költségvetésé
ről
szóló
2015. évi C.
törvény 19. §
(7)
bekezdésébe
n
meghatározo
tt
kormányhatá
rozat szerint

-

-

-

-

-

-
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Az Ávr.
állami
84. § (2)
foglalkoztatási
bekezdése
szervként eljáró
szerint
fővárosi és megyei
kormányhivatal
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A nemzetgazdasági miniszter 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelete
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási
eljárásának szabályairól
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság), valamint
a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó
a)
helyi adókra, települési adókra,
b)
a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni, önkormányzati adóhatóságot megillető jövedéki
adóra és a magánfőzött párlat adójegy mennyiségre,
c)
a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során
kibocsátott széndioxid után fizetendő díjra,
d)
azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy
nyilvántartását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja [az a)–d) pontok a továbbiakban
együtt: adó],
e)
belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban együtt: gépjárműadó),
f)
a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),
g)
talajterhelési díjra,
h)
az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre
[az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher]
vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az e rendeletben
szabályozott módon látja el.

2. Nyilvántartások létrehozása, vezetése és kezelése
2. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:
a)
adózói törzsadat-nyilvántartás,
b)
az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás,
c)
az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás,
d)
az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás,
e)
az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása,
f)
az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők
nyilvántartása,
g)
az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása,
h)
a feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása,
i)
a gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása,
j)
az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartása,
k)
a befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más
szervezetet megillető bevételek nyilvántartása,
l)
a behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása,
m)
a biztosítási intézkedések nyilvántartása,
n)
a végrehajtási cselekmények nyilvántartása,
o)
az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre, visszatartási jog gyakorlására
vonatkozó adatok nyilvántartása,
p)
a magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása.
(2) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokat folyamatosan vezeti és
az azokban bekövetkezett változást legkésőbb három munkanapon belül átvezeti.
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3. Az önkormányzati adóhatóság által vezetendő nyilvántartások kötelező tartalma
3. §		
A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:
a)
Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 16. § (3) bekezdésben – annak i), j) és n) pontjainak kivételével – meghatározott
adatokat, továbbá a vállalkozó adózó esetében, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor
a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási
eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá
valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.
b)
Az adózó egyedi adatait tartalmazó, folyamatosan vezetett adószámla-nyilvántartás tartalmazza az Art.-ban
meghatározott adatokat.
c)
Az adózó képviseletére vonatkozó nyilvántartás tartalmazza a képviselő nevét, lakhelyét, képviselői
minőségét, a képviselet jellegét, a képviseleti jogviszony időtartamát, adóazonosító számát.
d)
Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartás tartalmazza
az adózó által benyújtott bejelentkezés, bevallás, változás-bejelentés, nyilatkozat tényét és időpontját,
továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti
bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai
és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.
e)
Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza
az adózó nevét (elnevezését), az adóbevallással érintett ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá
az adóalany szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi
adóazonosító számát, székhelyének, telephelyének címét.
f)
Az építményadóban és a magánszemély kommunális adójában adófelfüggesztést igénybe vevők
nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító jelét, az adófelfüggesztés alá vont ingatlan
címét, helyrajzi számát, építményadó esetén a hasznos alapterületét, az adófelfüggesztés kezdő évét, éves
bontásban a kivetett adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett
jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett jelzálog összegét, továbbá
az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát.
g)
Az építményadóban a műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása
tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a műemléképület
címét, helyrajzi számát, a műemléképületben lévő önálló adótárgy címét, fajtáját, adóalapját, helyrajzi
számát, a mentességet biztosító határozat számát, jogerőre emelkedésének időpontját, az adómentesség
kezdő évét és befejező évét, éves bontásban a határozatban előírt adó összegét és a felszámított kamat
összegét, a jelzálog bejegyzésének időpontját, a jelzálogjog törlésének időpontját, a felújítás meg nem
történte esetén a kivetett adó és a megállapított kamatfizetési kötelezettség összegét, a kiadott határozat
számát és jogerőre emelkedésének időpontját, a befizetett adó és a kamat összegét, a befizetés időpontját.
h)
A feltételes adómentességet igénybe vevő adózók nyilatkozatainak nyilvántartása tartalmazza az adózó
nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a feltételes mentességgel érintett adó megnevezését,
az adómentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának tényét és időpontját.
i)
A gépjárműadó megállapításához szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartás tartalmazza az Art.
3. melléklet G) alcím 2–5. pontjában meghatározott, az önkormányzati adóhatóság részére megküldött
valamennyi adómegállapításhoz szükséges adatot.
j)
Az önkormányzati adóhatóság előtt elektronikus úton intézhető ügyek nyilvántartás tartalmazza az Art.
3. mellékletének G) alcím 7. pont b) alpontja szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által a részére megküldött
ügyfél-kaput létesítő személyek adatait, továbbá az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus
ügyek fajtáit.
k)
A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más
szervezetet megillető bevételek nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóság számláit vezető
hitelintézettől érkező, a 4–5. §-ban meghatározott napi számlakivonat-adatait, valamint a befizetéseket,
utalásokat és pénzügyi zárásokat érintő egyes alapvető egyeztetés, ellenőrzés rendjét.
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l)

m)

n)

o)

p)
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A behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartás tartalmazza az adózó nevét, adóazonosító
számát, statisztikai számjelét, az adó megnevezését és a behajthatatlannak minősített adótartozás összegét
és a behajthatatlanná nyilvánítás időpontját.
A biztosítási intézkedés nyilvántartás tartalmazza legalább a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre
kötelezett nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét, biztosítási intézkedés elrendelésének
időpontját, az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését és iktatószámát, a biztosítási intézkedés
típusát, továbbá a biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját.
A végrehajtási eljárás nyilvántartás tartalmazza
na)
az adós adatait (nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét), személyi
azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító számát, bankszámlaszámát
(bankszámlaszámait), lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb
elérhetőségi adatát, továbbá a képviseletére vonatkozó adatokat,
nb)
a végrehajtást kérő adatait (nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét), személyi
azonosítóját, cégjegyzékszámát, statisztikai számát, adóazonosító számát, bankszámlaszámát,
lakóhelyének, székhelyének címét, elektronikus levélcímét, egyéb elérhetőségi adatát, továbbá
a képviseletére vonatkozó adatokat,
nc)
a végrehajtható okirat adatait (pl. megnevezését, számát, döntés jogerőre emelkedésének
időpontját, fizetési határidőt),
nd)
a kimutatott köztartozás – jogcím szerinti – összegét, késedelmi pótlékot,
ne)
a végrehajtás során foganatosított végrehajtási cselekményeket, azok időpontját és eredményét,
nf )
az adótartozás megfizetéséért felelős személy adatait,
ng)
a végrehajtást kérő és az adós költségkedvezményeire vonatkozó adatokat,
nh)
a végrehajtással kapcsolatban felmerült költségeket.
Az önkormányzati adóhatóság által átruházott végrehajtási cselekményekre és a visszatartási jog
gyakorlására vonatkozó nyilvántartása tartalmazza a végrehajtást foganatosító nevét (elnevezését) és
a végrehajtásra történő átadás időpontját, továbbá a visszatartási jog gyakorlása miatt a megkeresett adó- és
vámigazgatóság elnevezését, az adatátadás időpontját, a teljesítés tényét és időpontját.
A magánfőzés ellenőrzésével összefüggő adatok nyilvántartása tartalmazza a magánfőző által
az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált, az állami adó- és vámhatóság által a magánfőzőknek átadott
adójegy-mennyiségre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóságnak megküldött, továbbá a párlat
előállításával kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrizhetőségéhez szükséges adatokat.

4. A befizetések, fizetési számlakivonatok, utalások és az azonosítás alatt álló bevételek, valamint
a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartása, a befizetések és az azonosítás alatt álló
bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek rendezése, ellenőrzése
4. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott számláit vezető hitelintézet napi számlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet,
amely egy összegben tartalmazza a napi – a hitelintézet által megküldött – befizetéseket, a fizetési számlákról,
azok alszámláiról (a továbbiakban együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét.
Az önkormányzati adóhatóság a hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a nyilvántartásaiban meglévő
adatokkal és a számlakivonat adatait a fizetési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.
(2) A fizetési számláról kiutalt összegekről az adófeldolgozó program segítségével kiadási naplót kell vezetni, amely
tartalmazza a számlakivonat számát, az utalás megnevezését, annak számviteli elszámolására utaló (az egységes
rovatrend szerinti bevételi rovatot vagy az azonosítás alatt álló bevételek, a más szervezetet megillető bevételek
rendezése, illetve a fizetési számlák közötti átutalások esetén az érintett könyvviteli számlát) jelölését (kódját),
az utalt összeget és a fizetési számla terhelésének (az utalás könyvelésének) napját.
(3) A fizetési számlakivonat-nyilvántartás adatai alapján meg kell egyeznie
a)
a kiutalt összegnek a kiadási naplóban szereplő utalási összegével,
b)
a befizetett összegeknek az adózók adószámláin nyilvántartott befizetések összegével, valamint
az azonosítás alatt álló bevételek, valamint a más szervezetet megillető bevételek nyilvántartásában szereplő
befizetések összegével.
(4) Pénzügyi zárások során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró összegét az önkormányzati adóhatóság
az önkormányzati főkönyv részére adategyeztetés céljából átadja.
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(5) Ha a befizető nem szerepel az önkormányzati adóhatóság által vezetett nyilvántartásban, az önkormányzati
adóhatóság a befizetett összeget azonosítás alatt álló bevételként kezeli és rendeltetésének közlése végett
a befizetőt haladéktalanul megkeresi.
(6) Az e §-ban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni a készpénzzel történő befizetésekre is.
5. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a fizetési számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon
jóváírt összegeket naponta egyezteti a hitelintézet által megküldött készpénz-átutalási megbízásokról készített
másolatokkal, illetve a postai szolgáltatónál befizetett, elszámoló központ által rögzített készpénz-átutalási, illetve
postai számla-befizetési megbízásokról készült kivonatokkal.
(2) Ha a számlavezető hitelintézet által megküldött számlakivonat szerint a jóváírás eltér a befizetett készpénz-átutalási,
postai számla-befizetési megbízásokról készült mágneses vagy elektronikus adathordozón megküldött összegtől,
illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénz-átutalási, postai számla-befizetési megbízásokon
szereplő összegtől, elszámolni csak a készpénz-átutalási, postai számla-befizetési megbízásokon szereplő összeget
lehet, és az eltérés okait az önkormányzati adóhatóság tisztázza.

5. Az adatszolgáltatás rendjének általános szabályai
6. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság 7–18. § és 20. § szerint teljesítendő adatszolgáltatása során a települési
önkormányzat elnevezését, a törzskönyvi azonosító számát (PIR), a székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét,
államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a települési önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi
körzetét, településtípusát is feltünteti.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága részére történő adatszolgáltatást
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül teljesíti.
(3) A Kincstár megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok által e rendelet szerint szolgáltatott adatokból,
megyei (fővárosi) összesítéseket elektronikus úton, állományba rendezve, településsorosan küldi meg a Kincstár
központi szervének.
(4) Az adatszolgáltatások végrehajtás-technikai útmutatóját a Kincstár – megyei igazgatóságai útján – elektronikus
úton megküldi az adatszolgáltatással érintett önkormányzati adóhatóságnak.
(5) Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati főkönyv, illetve a Kincstár részére történő
adatszolgáltatás teljesítésére a Kincstár által rendszeresített adófeldolgozó program útján is képes, az e rendeletben,
illetve külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás az adófeldolgozó programból is elvégezhető.
(6) A Kincstár biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatások településsoros, megyei (fővárosi)
és országosan összesített adatokat tartalmazó elektronikus rendszeréhez az adópolitikáért felelős miniszter
hozzáférjen.
(7) Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatás adótitkot nem tartalmazhat.

6. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról
és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
7. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően adatot szolgáltat a települési
önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben meghatározott, az önkormányzati adóhatóság előtt indítható
elektronikus ügyek fajtájáról és azt tárgyév január 15-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának
megküldi.
(2) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok előtt indítható ügyekkel
kapcsolatos, (1) bekezdés szerinti adatokból megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt tárgyév
február 1-jéig megküldi a Kincstár központi szervének.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítést készít és
azt február 10-éig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) A Kincstár központi szerve a (3) bekezdés szerint összesített adatokat a honlapján is közzéteszi.
(5) Az adatszolgáltatást a 1. melléklet alapján kell elvégezni.
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7. Adatszolgáltatás az adófelfüggesztést igénybevevő adózókról
8. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság az építményadó és a magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség alól
igényelt adófelfüggesztésről összesítőt készít a tárgyév február 15-ei állapotnak megfelelően, és azt a Kincstár
területileg illetékes megyei igazgatóságának a tárgyév március 1-éig megküldi.
(2) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt
a tárgyév április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a megyei (fővárosi) és településsoros összesítőkből országos, megyei (fővárosi) és
településsoros összesítőt készít és azt a tárgyév április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus
úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 2. melléklet alapján kell elvégezni.

8. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság által kivetéssel megállapított adókról
9. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a kivetéssel megállapított építményadóról, telekadóról, magánszemély kommunális
adójáról, gépjárműadóról kivetési összesítőt készít és azt a tárgyév április 1-jéig a Kincstár területileg illetékes
megyei igazgatóságának megküldi.
(2) Az önkormányzati adóhatóság által kivetéssel megállapított építményadó, telekadó, magánszemély kommunális
adója és gépjárműadó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és
településsoros összesítőt készít és azt a tárgyév április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít, és azt a tárgyév április 30-áig
az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az e §-ban foglalt adatszolgáltatást
a)
a hasznos alapterület és a korrigált forgalmi érték alapján megállapított építményadó esetében a 3. melléklet,
b)
a telekadó esetében a 4. melléklet,
c)
a magánszemély kommunális adója esetében az 5. melléklet,
d)
a gépjárműadó esetében a 12., a 13. és a 14. melléklet
alapján kell elvégezni.

9. Az építményadó és a telekadó adatszolgáltatásra vonatkozó közös szabályok
10. §

(1) Az építményadó, a telekadó kivetési összesítőket településsorosan a 9. § (4) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározottakon túl nemzetgazdasági ágazatonként, az építményadó esetében építményfajtánként is el kell
készíteni.
(2) A nemzetgazdasági ágazatokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől
hatályos szövege, az építményfajtákat az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint kell meghatározni.
(3) Az önkormányzati adóhatóság az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadókról szóló bevallás benyújtására
nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak a települési
önkormányzat illetékességi területén
a)
a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal,
b)
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti hasznos alapterület szerinti adóztatás
esetén az 1000 m2-t elérő épülettel,
c)
a 10 000 m2-t elérő telekkel
rendelkező, külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető
részesedés arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló bevallásában feltüntetett adatok
alapján.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által meghatározott módon kell teljesíteni.

10. Adatszolgáltatás az idegenforgalmi adóról
11. §

(1) Az adóbeszedésre kötelezett által tárgyévre vonatkozóan beszedett és bevallott idegenforgalmi adó
(a továbbiakban: idegenforgalmi adó) adatairól az önkormányzati adóhatóság összesítőt készít és azt a tárgyévet
követő év március 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
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(2) Az idegenforgalmi adó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) összesítőt
készít és azt a tárgyévet követő év április 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év
április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 6. melléklet alapján kell elvégezni.

11. Adatszolgáltatás a jövedelemadóról
12. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévre bevallott jövedelemadó bevallásainak adatairól összesítőt készít és azt
a tárgyévet követő év április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(2) A jövedelemadó adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros
összesítőt készít és azt május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt május 31-éig az adópolitikáért
felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 7. melléklet alapján kell elvégezni.

12. Az iparűzési adóbevallás feldolgozásának és adatszolgáltatásának általános szabályai
13. §

(1) Az iparűzési adóbevallásokat fel kell dolgozni az előtársaságok, az év közben kezdő vállalkozások, a megszűnt
vállalkozások, a teljes adóévben működő vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
mezőgazdasági őstermelők, a Htv. 37. § (3) bekezdése alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló
tevékenység, valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott adóelőnyben részesülő vállalkozók szerint,
és az elkészült listákat településsorosan kell összesíteni.
(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni.
(3) Az adóalap egyszerűsített meghatározási módját – ezen belül a személyi jövedelemadóban átalányadózást –
választó adózók, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparűzési adóbevallásait külön
is fel kell dolgozni.
(4) Az adatszolgáltatásokat
a)
az állandó jelleggel végzett iparűzési adóbevallásai tekintetében a 8. melléklet,
b)
az IFRS-re áttért adózó esetében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységről szóló bevallások
tekintetében a 9. melléklet,
c)
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről szóló bevallások tekintetében a 10. melléklet,
d)
az állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallásainak feldolgozásáról a 11. melléklet
alapján településsorosan, nemzetgazdasági ágak szerint, illetőleg hitelintézet és pénzügyi vállalkozás, biztosító,
befektetési vállalkozás, és minden egyéb vállalkozás szerinti bontásban kell elvégezni.

13. Adatszolgáltatás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról
14. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság az adózóknak a tárgyévben benyújtott, az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló,
a tárgyévet követő év május 31-éig beérkezett bevallásainak adatairól összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év
július 31-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(2) Az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásainak feldolgozásáról a Kincstár területileg illetékes megyei szerve
megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt augusztus 15. napjáig a Kincstár központi szervének
megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt az adópolitikáért
felelős miniszter részére szeptember 1-jéig elektronikus úton megküldi.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az adózóknak a tárgyévben benyújtott állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg
kiegészítéséről szóló, tárgyévben beérkezett bevallásainak adatairól összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év
január 15-éig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(5) Az állandó jellegű helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallásainak feldolgozásáról a Kincstár területileg illetékes
megyei szerve megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt január 30-áig a kincstár központi
szervének megküldi.
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(6) A Kincstár központi szerve országos, megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít, és azt az adópolitikáért
felelős miniszter részére február 15-éig elektronikus úton megküldi.
(7) Az adatszolgáltatást a 13. §-ban meghatározottak szerint kell elvégezni.

14. Adatszolgáltatás az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóról
15. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévben fennálló adóköteles időszakokról beérkezett a tárgyévet követő
év január 31-éig beérkezett ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló
adóbevallásainak feldolgozásáról összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év március 1-jéig a Kincstár területileg
illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról
a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) összesítőt készít és azt a tárgyévet követő év
március 31-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és a tárgyévet követő év április 30-áig
az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.

15. Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség
és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjról
16. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak
előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően
összesítőt készít és azt a tárgyév április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(2) A távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott
széndioxid után fizetendő díj adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és
településsoros összesítőt készít, és azt a tárgyév május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt tárgyév május 31-éig
az adópolitikáért felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 15. melléklet alapján kell elvégezni.

16. Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról
17. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévben bevallott talajterhelési díj bevallások adatairól összesítőt készít és azt
április 30-áig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának megküldi.
(2) A talajterhelési díj adatairól a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros
összesítőt készít és azt május 15-éig a Kincstár központi szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve a beérkezett adatokból országos összesítőt készít és azt május 31-éig az adópolitikáért
felelős miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 16. melléklet alapján kell elkészíteni.

17. Adóhatósági zárási összesítők
18. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott közterhekről az adózók adószámláján lévő adatok alapján
legalább két, június 30-ai állapotnak megfelelő első félévi, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő év végi
zárási összesítőt készít magánszemély és a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó bontásban. A zárási összesítő és
az adószámlák összegei között eltérés nem lehet.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a tárgyév június 30-ai állapotnak megfelelő első félévi zárási összesítőt a tárgyév
július 31-éig, a tárgyév december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt a tárgyévet követő év
február 1-jéig ellenőrizve a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának elektronikus úton megküldi.
(3) A Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága az önkormányzati adóhatóságok által megküldött zárási
összesítőiből megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási összesítőt készít. A Kincstár területileg illetékes megyei
igazgatósága a féléves megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási összesítőket tárgyév augusztus 15-éig, az év
végi megyei szintű és településsoros zárási összesítőket a tárgyévet követő év március 1-jéig a Kincstár központi
szervének elektronikus úton megküldi.
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(4) A Kincstár központi szerve a hozzá beérkező féléves és év végi megyei (fővárosi) szintű és településsoros zárási
összesítőiből 10 napon belül országos féléves és év végi zárási összesítőt készít, és azt az adópolitikáért felelős
miniszter részére elektronikus úton megküldi.
(5) Az első és második félévi zárási összesítő teljesítéséhez szükséges végrehajtás-technikai útmutatót az adófeldolgozó
program fejlesztője a Kincstár területileg illetékes megyei szerve útján bocsájtja az önkormányzati adóhatóság
rendelkezésére.
(6) Az önkormányzati adóhatóság a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, a külön
jogszabályban előírt módon, adattartalommal és határidőre teljesíti.
(7) Az első és második félévi zárási összesítőt, továbbá a (2) bekezdésben foglalt összesítőt a 17. melléklet alapján kell
elkészíteni.

18. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
20. §

(1) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző által a 2015. évben előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó
bevallásairól összesítést készít és azt 2016. március 1-jéig a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságának
megküldi.
(2) A magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóról a kincstár területileg illetékes megyei
igazgatósága megyei (fővárosi) és településsoros összesítőt készít és azt 2016. április 15-éig a Kincstár központi
szervének megküldi.
(3) A Kincstár központi szerve országos összesítőt készít és azt 2016. április 30-áig az adópolitikáért felelős miniszter
részére elektronikus úton megküldi.
(4) Az adatszolgáltatást a 18. melléklet alapján kell elkészíteni.

21. §		
Hatályát veszti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a … NGM rendelethez

Az Önkormányzati adóhatóság előtt indítható
elektronikus ügyek fajtájáról
20… . évi összesítő

Sorszám

Települési
önkormányzat
neve

Elektronikus
kapcsolattartásra
van lehetőség?
(I/N)

Elektronikusan indítható ügy fajtája

Adóbevallás
benyújtása
(adónem)

Bejelentés/
változás
bejelentés
(adónem)

Önkormányzati
rendelet
száma
Adatszolgáltatás

Egyéb

Bevezetés
ideje
(év, hó,
nap)
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1. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
Egyes
elektronikus
ügyintézésre
lehetőséget
biztosító
önkormányzatok
száma
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2.

melléklet a … NGM rendelethez
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2. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Lakás utáni építményadó és magánszemély kommunális adója alól igényelt adófelfüggesztés
20… .évi összesítő

Megnevezés

Adóalanyok
száma

Tárgyévi
adóelőírás
összege

Tárgyévben
felszámított
kamat

A bejegyzett
jelzálogjogok
tárgyévi
állománya

Tárgyévet
megelőző évben
esedékessé vált
adó- és
kamatfizetési
kötelezettség

(fő)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

65. életévét
betöltött
magánszemély
67%-ban rokkant
(III. rokkantsági
csoport)
rokkantnyugdíjas
magánszemély
Összesen
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3.

melléklet a … NGM rendelethez

Építményadó
(hasznos alapterület és korrigált forgalmi érték alapján)
20... . évi kivetési összesítő

Adóalanyok
száma
Megnevezés

1.

Htv. 13. § a) pontja alapján
mentes

3.

Htv. 13. § b) pontja alapján
mentes

5.

Htv. 13/A. § alapján
mentes
Önkormányzati döntés
alapján mentes

6.

Lakás adóköteles
adóalapja [1-(2+3+4+5)]

7.
8.

magánszemély

egyéb
adóalany

(fő)

(fő, db)

Korrigált forgalmi érték
szerinti adózás esetén

Adótárgyak
száma

Hasznos
alapterület
(adóalap)

Korrigált
forgalmi
érték
(adóalap)

Adómegállapítás

(db)

(m2)

(Ft)

(Ft)

Adómegálla- Adótárgyak
pítás
száma
(Ft)

(db)

Lakás

2.

4.

(tulajdonos vagy vagyoni
értékű jog jogosítottja)

Hasznos alapterület szerinti
adózás esetén
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3. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Lakás adója
Önkormányzati döntés
alapján kedvezmény

Lakás fizetendő adója [78]
10. Üdülő
Htv. 13/A. § alapján
11.
mentes
Önkormányzati döntés
12. alapján mentes
9.

27629

Üdülő adóköteles
13. adóalapja [10-(11+12)]

27630
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14. Üdülő adója
Önkormányzati döntés
15. alapján kedvezmény
Üdülő fizetendő adója
16. [14-15]
17. Kereskedelmi egység
Htv. 13. § b) pontja alapján
18. mentes
Htv. 13. § h) pontja alapján
19. mentes
Htv. 13/A. § alapján
mentes
Önkormányzati döntés
21. alapján mentes
20.

Kereskedelmi egység
22. adóköteles adóalapja
[17-(18+19+20+21)]
Kereskedelmi egység
adója
Önkormányzati döntés
24. alapján kedvezmény
23.

Kereskedelmi egység
25. fizetendő adója [23-24]
26. Szállásépület
Htv. 13. § b) pontja alapján
27. mentes

Htv. 13/A. § alapján
mentes
Önkormányzati döntés
30. alapján mentes
29.
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Htv. 13. § h) pontja alapján
28. mentes

Szállásépület adóköteles
adóalapja [2631. (27+28+29+30)]
32. Szállásépület adója
Önkormányzati döntés
33. alapján kedvezmény
Szállásépület fizetendő
34. adója [32-33]
Egyéb nem lakás, üdülő
35. céljára szolgáló
építmény
Htv. 13. § b) pontja alapján
36. mentes
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Htv. 13. § h) pontja alapján
37. mentes
Htv. 13/A. § alapján
mentes
Önkormányzati döntés
39. alapján mentes
38.

Egyéb építmény
adóköteles adóalapja
40. [35-(36+37+38+39)]
41. Egyéb építmény adója
Önkormányzati döntés
42. alapján kedvezmény
Egyéb építmény
43. fizetendő adója [41-42]

27631
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4. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Telekadó
(terület és korrigált forgalmi érték alapján)
20... . évi kivetési összesítő
Adóalanyok
száma
Megnevezés

Ingatlan (Telek)
Terület szerinti adózás
esetén építménnyel
lefedett földterület

3.

Htv. 19. § a) pontja
alapján mentes

4.

Htv. 19. § b) pontja
alapján mentes

5.

Htv. 19. § c) pontja
alapján mentes

6.

Htv. 19. § d) pontja
alapján mentes

7.

Önkormányzati döntés
alapján mentes

8.

Adóköteles adóalap
[1-(2+3+4+5+6+7)]

9. Telek adója
10. Önkormányzati döntés
alapján kedvezmény
11. Fizetendő adó [9-10]

magánszemély

egyéb
adóalany

(fő)

(fő, db)

Adótárgyak
száma

Terület
(adóalap)

(db)

(m )

2

Korrigált forgalmi érték szerinti
adózás esetén

Adómegállapítás

Adótárgyak
száma

(Ft)

(db)

Korrigált
forgalmi Adómegállaérték
pítás
(adóalap)
(Ft)

(Ft)
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1.
2.

(tulajdonos vagy vagyoni
értékű jog jogosítottja)

Terület szerinti
adózás esetén

18
5.

melléklet a … NGM rendelethez

Magánszemély kommunális adója
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

1. Lakás
2. Garázs
3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló
építmény
4. Telek
5. Nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti joga

Adóalanyok
száma

Adótárgyak
száma

Önkormányzati
döntés alapján
mentesített
adótárgyak száma

Adómegállapítás
(mentességek
figyelembe vételével
számított adó)

(fő)

(db)

(db)

(Ft)
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5. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

6. Magánszemély kommunális adója
összesen [1+2+3+4+5]
7. Önkormányzati döntés alapján
adókedvezmény összesen
8. Fizetendő magánszemély
kommunális adója [6-7]
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6.

melléklet a … NGM rendelethez
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6. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Idegenforgalmi adó
(tartózkodási idő után vagy szállásdíj, illetve ellenérték alapján)
20... . évi feldolgozási összesítő
Megnevezés

Adóalap

Adómegállapítás

Tartózkodási idő után

db

Ft

Ft

Ft

1.
2.

Vendégéjszakák
Htv. 31. § a) pontja alapján mentes
vendégéjszakák

3.

Htv. 31. § b), c), d), e) pontja alapján mentes
vendégéjszakák

4.

Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]

5.

Önkormányzati döntés alapján mentes
vendégéjszakák

6.
7.

Számított idegenforgalmi adó [4-5]
Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

8.

Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]

8.

Vendégéjszakákra eső szállásdíj, ellenérték

9.

Htv. 31. § a) pontja alapján mentes szállásdíj,
ellenérték

Szállásdíj, ellenérték alapján

10. Htv. 31. § b), c), d), e) pontja alapján mentes
szállásdíj, ellenérték

12. Önkormányzati döntés alapján mentes szállásdíj,
ellenérték
13. Számított idegenforgalmi adó [11-12]
14. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény
15. Fizetendő idegenforgalmi adó [13-14]
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11. Htv. alapján adóköteles szállásdíj, ellenérték [8(9+10)]
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7.

A jövedelemadó
20… . évi feldolgozási összesítője
Megnevezés

Jellemző érték
(fő, hektár)

Adómegállapítás
(Ft)

Adóalanyok száma

-

A földterület mérete

-

A bérbeadásból származó jövedelem

-

Fizetendő adó

-

Kifizetők által levont adó összege

-

Az adózók által befizetett adó összege

-

melléklet a … NGM rendelethez
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7. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez
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melléklet a … NGM rendelethez
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8. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
az összes adóalanyra vonatkozóan
20… .évi adatszolgáltatáshoz
Megnevezés

Összesen

Adózók száma

(Ft)

(fő, db)

AZ ADÓ ALAPJÁT A HTV. 39. §-A ALAPJÁN MEGHATÁROZÓ ADÓALANYOK ADATAI
1.

HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL
(Nem IFRS-t alkalmazó adózók esetében)

2.

Sztv. szerinti nettó árbevétel

3.

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból
származó, árbevételként elszámolt ellenérték

4.

- egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott
jövedéki adó

5.

- egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs
adó, energiaadó, népegészségügyi termékadó
- a 3. sorból regisztrációs adó
- a 3. sorból energiaadó
- a 3. sorból népegészségügyi termékadó

6.
7.

Felszolgálási díj árbevétele
HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL
(IFRS-t alkalmazó adózók esetében; részletezése külön lapon található)

8.

Eladott áruk beszerzési értéke
(Nem IFRS-t alkalmazó adózók esetében)

9.

Eladott áruk beszerzési értéke
(IFRS-t alkalmazó adózók esetében; részletezése külön lapon található)
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Htv. szerinti adóalap

10.

Közvetített szolgáltatások értéke
(nem IFRS-t alkalmazó adózók esetében; részletezése külön lapon található)

11.

Közvetített szolgáltatások értéke
(IFRS-t alkalmazó adózók esetében; részletezése külön lapon található)

12. Alvállalkozói teljesítések értéke
13. Anyagköltség (nem IFRS-t alkalmazó adózók esetében)
14. Anyagköltség (IFRS-t alkalmazó adózók esetében)
15. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
16. HTV. SZERINTI ADÓALAP (Nem IFRS-t alkalmazó adózók esetében)
17. HTV. SZERINTI ADÓALAP (IFRS-t alkalmazó adózók esetében)
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18. ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZETTEL KORRIGÁLT HTV. SZERINTI ADÓALAP
EGYSZERŰSÍTETT ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSI MÓDOT VÁLASZTÓ ADÓALANYOK ADATAI
19. HTV. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ADÓALAP
AZ ÖSSZES ADÓALANY TOVÁBBI ADATAI EGYÜTT
20. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
21. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
22.

HTV. SZERINTI ADÓALAP A FOGLALKOZTATÁS VÁLTOZÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA

23. TELEPÜLÉSI SZINTŰ ADÓALAP
24.

Önkormányzati döntés alapján adómentes adóalap a Htv. 39/C. § (2) bekezdése
szerint (-)

25.

Önkormányzati döntés alapján adómentes adóalap a Htv. 39/C. § (4) bekezdése
szerint (-)

26. A Htv. 39/E. §-a szerinti nyújtott mentesség (-)
27. A Htv. 39/F. §-a szerinti nyújtott mentesség (-)
28. ADÓZÁS ALÁ ESŐ ADÓALAP
29. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

27637

30.

Önkormányzati döntés alapján kedvezmény a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(-)

31.

Önkormányzati döntés alapján kedvezmény a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint
(-)
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32. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
33. A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj (-)
34. A 38. sorból a belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege
35. A 38. sorból a külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege
36. A 38. sorból a használati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege
37.

A Htv. 40/A. § (3) bekezdése alapján az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy
kísérleti fejlesztés költségéhez kapcsolódóan levonható összeg (-)

38. IPARŰZÉSI ADÓ
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melléklet a … NGM rendelethez

Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért vállalkozásoknál
20… .évi adatszolgáltatáshoz

Megnevezés

Összesen
(Ft)

AZ ADÓ ALAPJÁT A HTV. 39. §-A ALAPJÁN MEGHATÁROZÓ ADÓALANYOK ADATAI
HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL
1.
(IFRS-t alkalmazó adózók esetében)
A Htv. szerinti nettó árbevétel csökkentéseként elszámolt:
2. - Bevétel (3+4+5+6)
- Áruértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából, jogdíjból származó
3.
árbevétel
- Beruházási szerződés alapján való szolgáltatás-nyújtásból származó
4.
árbevétel
- Más standardok által az IAS 18 szerinti árbevételként elszámolni
5.
rendelt tételek
6. - Megszűnő tevékenységből eredő árbevétel
- Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás
7.
értéke
8. - Nem számlázott, utólag adott engedmény
9. - Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján bevételt csökkentő kamat
10. - Az IAS 11 standard alapján a bevételt csökkentő kötbér
11. - A Htv. 52. § 40. pont szerinti közvetített szolgáltatás bekerülési értéke
- Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény
12.
szerinti bekerülési értéke
- Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet
13.
bevételcsökkentő hatása

Adózók
száma
(fő, db)
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27639

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

- Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor
14. megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó
ellenértéke
- Nem szokásos tevékenység keretében eladott termék, nyújtott
15.
szolgáltatás árbevétele
- Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel
16.
csökkentett értékét meghaladó ellenérték
17. - Operatív lízingből származó árbevétel
- A Htv. 40/C. §-a (1) bekezdés a)-d) vagy az a), e) és g)-j) pontok
18. szerinti ügyletről kiállított számla szerinti, az IFRS-ek szerint
árbevételnek nem minősülő ellenérték
19. - A társasági adóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel
20. - Felszolgálási díj árbevétele
- Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó,
21.
energiaadó összege,
22. - Az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege
- Saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából
23.
származó árbevétel
- Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet
24.
bevételnövelő hatása
Htv. szerinti adóalap
25. Eladott áruk beszerzési értéke (26+27+28+29+30+31+32+33)
26. - Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke
27. - A beszerzési érték meghatározásánál figyelembe vett, nem számlázott
kereskedelmi engedmények összege
28. - Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt készlet könyv
szerinti értéke
29. - Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz
könyv szerinti értéke
30. - A Htv. 40/C.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő
tételként figyelembe vett értékesítés esetén az értékesített áru könyv
szerinti értéke
31. - Nem szokásos tevékenység keretében értékesített áru értéke

27640
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32. - Nem szokásos tevékenység keretében értékesített áru értéke, melyet
az adóévet megelőző évben megelőző évben bevételként vagy
bevételnövelő tételként figyelembe vett
33. Közvetített szolgáltatások értéke
34. - Htv. 40/C.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő
tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített
szolgáltatás könyv szerinti értéke
35. - Közvetített szolgáltatások korrigált értéke
Htv. szerinti adóalap
36. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés vállalkozási
szintű közvetlen költsége
37. HTV. SZERINTI VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ ADÓALAP
38. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen
költsége figyelmen kívül hagyásával számított adóalap
ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET
39. A Htv. 40/J. § a) pontja alapján elszámolt pozitív áttérési különbözet (+)
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A 39. sorból a Htv. 40/J. § aa) pontja szerinti növelő összeg
A 39. sorból a Htv. 40/J. § ab) pontja szerinti növelő összeg
40. A Htv. 40/J. § b) pontja alapján elszámolt negatív áttérési különbözet (-)
A 40. sorból a Htv. 40/J. § ba) pontja szerinti csökkentő összeg
A 40. sorból a Htv. 40/J. § bb) pontja szerinti csökkentő összeg
41. AZ ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZETEKKEL KORRIGÁLT ADÓALAP

27641

10.

melléklet a … NGM rendelethez

27642

27

10. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
20..... évi feldolgozási összesítő
Tevékenység megnevezése

Adóköteles napok száma

Adó összeg
Ft

1. A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alá tartozó építőipari
tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása vagy
kutatása
2. A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alá tartozó
tevékenység
3. Összesen

11. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Adóelőny összege
Ft

Fizetendő adó
Ft

28
11. melléklet a …. NGM rendelethez

Összesítő a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről
20… .évi adatszolgáltatáshoz

2. Bevallott adóelőleg kiegészítés összege (Ft)
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A naptári évvel egyező üzleti évet alkalmazó adózók adatai
Adóelőleg kiegészítést bevalló adóalanyok
1.
száma (fő, db)

29
12. melléklet a … NGM rendelethez

Gépjárműadó I.
20... . évi kivetési összesítő
Megnevezés*
db
1. Adóköteles személygépkocsi
2. Adómentes személygépkocsi
(3+4+5+6+7+8+9)
3. a gépjárműadó törvény 5. § a) pontja
4. a gépjárműadó törvény 5. § b) pontja
5. a gépjárműadó törvény 5. § d) pontja
6. a gépjárműadó törvény 5. § f) pontja
7. a gépjárműadó törvény 5. § g) pontja

Személygépkocsi és motorkerékpár
..... éves**
Mindösszesen
adóalap
adó
adóalap
adó
db
(kilowatt)
összeg
(kilowatt)
összeg
(Ft)
(Ft)
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8. a gépjárműadó törvény 5. § j) pontja
9. a gépjárműadó törvény 5. § k) pontja
10. Összes személygépkocsi (1+2)
11. Adóköteles motorkerékpár
12. Adómentes motorkerékpár
(13+14+15+16+17)
13. a gépjárműadó törvény 5. § a) pontja
14. a gépjárműadó törvény 5. § b) pontja
15. a gépjárműadó törvény 5. § d) pontja
16. a gépjárműadó törvény 5. § j) pontja
17. a gépjárműadó törvény 5. § k) pontja

27643

18. Összes motorkerékpár (11+12)
19. KEK KH által átadott adatok:
- személygépkocsi
- motorkerékpár
20. MINDÖSSZESEN (10+18)

27644
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* A megnevezés címszó alatt található sorokat 0-20 kilowatt (kW), 21-30 kW, 31-40 kW, 41-50 kW, 51-60 kW, 61-70
kW, 71-80 kW, 81-90 kW, 91-100 kW, 101-110 kW, 111-120 kW és 120 kW feletti kategóriák szerint kell kigyűjteni.
** 0-16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.
*** A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárműadó törvény)
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13. melléklet a … NGM rendelethez

Gépjárműadó II.
20.... évi kivetési összesítő
Megnevezés

száma
db

légrugós

1) Nem kedvezményezett és nem
mentes gépjárművek
2) Kedvezmény összesen
(3+4)
3) 20%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
4) 30%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
5) Mentesség összesen
(6+7+8+9+10+11)
6) a gépjárműadó törvény 5. § a)
7) a gépjárműadó törvény 5. § b)
8) a gépjárműadó törvény 5. § c)
9) a gépjárműadó törvény 5. § d)
10) a gépjárműadó törvény 5. § j)
11) a gépjárműadó törvény 5. § k)
12) MINDÖSSZESEN (1+2+5)
Megnevezés

nem
légrugós

száma
db

légrugós

1) Nem kedvezményezett és nem
mentes gépjárművek
2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)
3) 20%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
4) 30%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek

Összesen

nem
légrugós

AUTÓBUSZ (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi)
adóköteles adóalap
kedvezmény, mentesség
fizetendő adó
összege
kg
Ft
Ft
légrugós

nem
légrugós

Összesen

adóköteles adóalap
Összesen

kg

légrugós

nem
légrugós

Összesen

légrugós

nem
légrugós

Összesen

TEHERGÉPJÁRMŰ
kedvezmény, mentesség
összege
Ft
légrugós

nem
légrugós

Összesen

légrugós

nem
légrugós

Összesen

összes* adó
Ft

légrugós

fizetendő adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen

nem
légrugós

Összesen
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összes* adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen

27645

27646
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5) Kombinált áruszállítás után járó
kedvezmény
6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)
7) a gépjárműadó törvény 5. § a)
8) a gépjárműadó törvény 5. § b)
9) a gépjárműadó törvény 5. § d)
10) a gépjárműadó törvény 5. § e)
11) a gépjárműadó törvény 5. § j)
12) a gépjárműadó törvény 5. § k)
13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)
Megnevezés

száma
db

légrugós

Összesen

kg

légrugós

nem
légrugós

Összesen

NYERGESVONTATÓ
kedvezmény, mentesség
összege
Ft
légrugós

nem
légrugós

Összesen

fizetendő adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen

összes* adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen
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1) Nem kedvezményezett és nem
mentes
gépjárművek
2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)
3) 30%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
4) 50%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
5) Kombinált áruszállítás után járó
kedvezmény
6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)
7) a gépjárműadó törvény 5. § a)
8) a gépjárműadó törvény 5. § b)
9) a gépjárműadó törvény 5. § d)
10) a gépjárműadó törvény 5. § e)
11) a gépjárműadó törvény 5. § j)
12) a gépjárműadó törvény 5. § k)
13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

nem
légrugós

adóköteles adóalap

Megnevezés

száma
db

légrugós

nem
légrugós

adóköteles adóalap
Összesen

kg

légrugós

nem
légrugós

Összesen

ÖSSZESEN
kedvezmény, mentesség
összege
Ft
légrugós

1) Nem kedvezményezett és nem
mentes
gépjárművek
2) Kedvezmény összesen
(3+4+5+6)
3) 20%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
4) 30%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
5) 50%-os adókedvezménnyel érintett
gépjárművek
6) Kombinált áruszállítás után járó
kedvezmény
7) Mentesség összesen
(8+9+10+11+12+13+14)
8) a gépjárműadó törvény 5. § a)
9) a gépjárműadó törvény 5. § b)
10) a gépjárműadó törvény 5. § c)
11) a gépjárműadó törvény 5. § d)
12) a gépjárműadó törvény 5. § e)
13) a gépjárműadó törvény 5. § j)
14) a gépjárműadó törvény 5. § k)
15) MINDÖSSZESEN (1+2+7)
* Az „összes adó” oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendő adó együttes összegét kell beírni.

nem
légrugós

Összesen

fizetendő adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen

összes* adó
Ft

légrugós

nem
légrugós

Összesen
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Megnevezés

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője
20... év
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ
mentesség
adótárgy
összes adó
összege
(db)
Ft
Ft

TEHERGÉPJÁRMŰ
mentesség
adótárgy
összes adó
összege
(db)
Ft
Ft

adótárgy
(db)

27648
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14. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

ÖSSZESEN
mentesség
összes adó
összege
Ft
Ft

Nem mentes gépjárművek
MENTESSÉG
a gépjárműadó törvény 5. § a)
a gépjárműadó törvény 5. § b)
a gépjárműadó törvény 5. § c)
a gépjárműadó törvény 5. § d)
a gépjárműadó törvény 5. § e)
a gépjárműadó törvény 5. § f)
a gépjárműadó törvény 5. § g)
Mentesség összesen
MINDÖSSZESEN

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője
20... év
darab

összes adó
(Ft)
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15. melléklet a … NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség
és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
20… évi adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása
során kibocsátott széndioxidról
20... év
A település neve:
Díjfizetők száma
Összes díj
(fő)
(Ft)
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15. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

16. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról
20… . évi adatszolgáltatás

A település neve:

Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról
20... év
Díjfizetők száma
(fő)

Összes díj
(Ft)

27649
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17. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Zárási összesítő I.
(az adó, pótlék és a bírság számlán szereplő adatok összesítéséhez)
(_____ év_____ hó _____ nap)

Évközi változás
Nyitó

Megnevezés

Záró

Adózók
száma

Követelés előírás, átsorolás

költségvetési költségvetési
költségvetési
évben
évet
évben
esedékes
követően
esedékes
követelés
esedékes
1

2

3

4

5

Adózói teljesítés

költségvetési
évet
követően
esedékes

költségvetési
évben
esedékes

6

7

Behajthatatlanná vált
követelések

költségvetési
költségvetési
évet
évben
követően
esedékes
esedékes
8

9

Elengedett követelések

költségvetési
évet
követően
esedékes

költségvetési
évben
esedékes

költségvetési
évet
követően
esedékes

10

11

12

költségvetési költségvetési
évben
évet
esedékes
követően
követelés
esedékes
13

14

Adónem
megnevezése

magánszemély

Pótlék
Bírság

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

vállalkozó
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magánszemély
Bevételek
Adó, pótlék, bírság befizetések
Túlfizetések
Azonosítás alatt álló bevételek
Más számlákról átvezetett befizetések
Pénzforgalomban teljesült bevételek összesen
Nem pénzforgalomban teljesült bevételek (túlfizetés átvezetése)
Bevételek összesen
Kiadások
Túlfizetés visszatérítés
Más számlákra átvezetett befizetések
Pénzforgalomban teljesült kiadások összesen
Nem pénzforgalomban teljesült kiadások (adó, pótlék, bírság
túlfizetéssé átvezetése, azonosítás alatt álló bevételek azonosítása)
Kiadás összesen

vállalkozó
Forint

Forint
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Zárási összesítő II.

Ft-ban

27651

38
17. melléklet a … NGM rendelethez
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18. melléklet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

Adatszolgáltatás a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól
20… .évi adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól
20... év
A település neve:
Adózók száma
Összes adó
(fő)
(Ft)
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A nemzetgazdasági miniszter 38/2015. (XII. 28.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2016. január 1-jétől
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2015. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti
összeghez képest 1,6 százalékkal emelkednek.”
2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló
baleseti kártérítési járadékok 2016. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei
a 2015. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 1,6 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 39/2015. (XII. 28.) NGM rendelete
a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában,
az 5. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: Tájékoztatási rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. § A Tpt. 61. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget, továbbá a Tpt. 61. § (1) bekezdése
szerinti tájékoztatási kötelezettség alóli mentesülés bejelentését az Európai Bizottság által meghatározott
tartalmú, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonsági kézbesítési
szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszerben (a továbbiakban: ERA rendszer), elektronikus űrlap
alkalmazásával kell teljesíteni.”
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2. §		
A Tájékoztatási rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A kibocsátó a szabályozott információról a Felügyeletet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátva, az ERA rendszerben tájékoztatja.”
3. §		
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A Tájékoztatási rendelet
a)
1. melléklet 3. pont nyitó szövegrészében a „2. részben” szövegrész helyébe a „2.1., a 2.3. és 2.4. pontokban”
szöveg,
b)
1. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában az „összevont (konszolidált) éves beszámoló” szövegrész helyébe
„a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott összevont (konszolidált) éves beszámoló” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti
a)
a Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 1. pont 1.20. alpontja,
b)
az elszámolóháznak nem minősülő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tartalékképzésének
módjáról és mértékéről szóló 7/2002. (II. 20.) PM rendelet.
6. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
7. §		
E rendelet 5. § a) pontja a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra
vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek
végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról
szóló 2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 11. pontjának való megfelelést
szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 39/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez
1. A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze és 1. pont 1.1–1.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1. A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi
önkormányzatok kivételével) – legalább az 1.1–1.29. pontban meghatározott – információkat teszi közzé
1.1. az értékpapírhoz kapcsolódó jogok kibocsátó által tervezett megváltoztatására vonatkozó döntés és
az értékpapírhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásának végrehajtása,
1.2. értékpapír nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala,
1.3. az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése,”
2. A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 1. pont 1.23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok
kivételével) – legalább az 1.1–1.26. pontban meghatározott – információkat teszi közzé.]
„1.23. az adóhatóság által lefolytatott eljárás akkor, ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban
kötelezettségként megállapított pénzbírság összege a kibocsátó alaptőkéjének, törzstőkéjének tíz százalékát
meghaladja,”
3. A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő 1.27–1.29. alpontokkal egészül ki:
[1. A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok
kivételével) – legalább az 1.1–1.26. pontban meghatározott – információkat teszi közzé.]
„1.27. a Felügyelet piacfelügyeleti eljárásában hozott, a kibocsátó vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés
száma, a döntés rendelkező része és a döntés kiadmányozásának dátuma,
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4.

5.

6.

7.

8.
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1.28. a Felügyelet ellenőrzési eljárásában vagy folyamatos felügyelet keretében hozott, a kibocsátóval szemben
a tájékoztatási kötelezettség teljesítése vonatkozásában intézkedést tartalmazó döntés száma, a döntés rendelkező
része és a döntés kiadmányozásának dátuma,
1.29. a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás esetén a változás rövid indokolása, továbbá az új
könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye (székhelye), kamarai tag könyvvizsgáló esetén nyilvántartási száma és
könyvvizsgálói igazolvány száma, könyvvizsgáló cég esetén nyilvántartási száma, e jogviszonya keletkezésének
és megszűnésének időpontja, továbbá könyvvizsgáló cég esetén annak a személynek a neve és lakóhelye is, aki
a könyvvizsgálatért személyében is felelős.”
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. Az 1. részben foglaltakon kívül a részvény kibocsátójának legalább a 2.1–2.8. pontban meghatározott információt
közzé kell tennie:)
„2.6. a vezető állású személyek értékpapír-tulajdonának változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból
(dátum, értékpapír megnevezése, mennyiség, árfolyam, befektetési vállalkozás neve, az ügyletet követően az adott
értékpapírból tulajdonolt összmennyiség),”
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. Az 1. részben foglaltakon kívül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátójának legalább a 3.1–3.5. pontban
meghatározott információt közzé kell tennie:)
„3.1. a visszafizetésről, törlesztésről és az utolsó kamatfizetésről beszámoló záróközlemény, illetve ezen
kötelezettségek teljesítésének esetleges elmaradása,”
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 4. pont 4.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4. Ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság (a továbbiakban: társaság) nem köteles
a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel
bíró – legalább a 4.1–4.18. pontban meghatározott – információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ
a kibocsátó értékpapírjának értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti:]
„4.4. a társaság fizetési számlájának zárolása,”
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 4. pont 4.15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4. Ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság (a továbbiakban: társaság) nem köteles
a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel
bíró – legalább a 4.1.-4.18. pontban meghatározott – információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ
a kibocsátó értékpapírjának értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti:]
„4.15. az adóhatóság által lefolytatott eljárás akkor, ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban
kötelezettségként megállapított pénzbírság összege a társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének tíz százalékát
meghaladja,”
A Tájékoztatási rendelet 4. melléklet 5. pont 5.2. és 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(5. A rendkívüli tájékoztatás keretében – legalább az 5.1–5.15. pontban meghatározott – minden olyan információt közzé
kell tenni, amely a helyi önkormányzat esetében jelentőséggel bír:)
„5.2. értékpapír nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala,
5.3. az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése,”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján engedélyezi az 1. melléklet szerinti 2016. évi gyakorlatokhoz,
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlatok) kapcsolódó
csapatmozgásokat.
2. Az engedély a Magyar Honvédség gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres
erők országhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének
engedélyezését is jelenti, amennyiben az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.
3. Az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédség állományába és külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű –
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer és
robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.
4. Ha az egyes gyakorlatok jellege azt indokolja, az engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon
belül, a résztvevők – a vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri
határátlépésére is vonatkozik.
5. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. folyószámon szereplő BALATON
2016 közös kiképzés Magyarország területén a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül
is végrehajtható.
6. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.
7. Hatályát veszti a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm.
határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz
A 2016. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke
1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO/EU gyakorlatok és kiképzési
rendezvények
Fsz.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett

A gyakorlat tervezett

Létszám (fő)

helye

időpontja

legfeljebb

1.

NATO CMX 2016 NATO
válságkezelési gyakorlat

HM VH

Belgium
Magyarország

I. n. é.

14

2.

EU Multilayer

HM VH

NATO/EU tagállam

II. n. é.

5

3.

CYBER COALITION 2016

HVK HIICSF

Magyarország
Észtország

IV. n. é.

50

4.

TRIDENT JUNCTURE 2016

HVK HDMCSF

NATO/EU tagállam

IV. n. é.

150

5.

STEADFAST ILLUSION 2016

KNBSZ

Észtország

II–III. n. é.

7

6.

JOINT DERBY 2016

HVK LOGCSF

Németország

II. n. é.

50

7.

SMART DEFENCE 2016

HVK HDMCSF

Lengyelország

II–III. n. é.

5
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8.

ALAPOS BÁZIS 2016

HM KDK

Magyarország

II. n. é.

150

9.

UNIFIED VISION

KNBSZ

Lengyelország
Németország

II. n. é.

5

10.

LOCKED SHIELD

HVK HIICSF

Észtország
Magyarország

II. n. é

25

11.

SWEEPSTAKES 2016

KNBSZ

NATO tagállam

II–III. n. é.

5

12.

Central European Cyber
Security Platform (CECSP)

HVK HIICSF

V4 országok
Ausztria

I–IV. n. é.

20

MH KDK

Magyarország
NATO tagállam
OCC level2 (PfP)
országok

I–IV. n. é.

100

HVK HDMCSF

Németország,
Belgium

I–IV. n. é.

20

13.

NFIU felkészítések

14.

NATO SOCC FRAMEWORK
MINUS felkészítési
rendezvények

15.

ALLIED SPIRIT

MH ÖHP

Németország,
Magyarország

III. n. é.

250

16.

ANACONDA 2016

MH ÖHP

Lengyelország,
Németország

II. n. é.

700

17.

IMMEDIATE RESPONSE 2016

MH ÖHP

Szlovénia,
Horvátország

III. n. é.

100

18.

BRILLIANT JUSTIFICATION/
JUMP 2016

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

135

19.

ANAKONDA RESPONSE

MH ÖHP

Magyarország

II–III. n. é.

450

20.

THUNDER STRIKE (MDMR)

MH ÖHP

Magyarország

II–III. n. é.

350

I–IV. n. é.

500

21.

EUROPEAN WIND 2016

MH ÖHP

Olaszország/
Szlovénia/
Magyarország

22.

TRIDENT JOUST 2016

MH ÖHP

Lengyelország
NATO/EU tagállam

II. n. é.

10

23.

BRILLIANT BLISTER

MH ÖHP

Németország
NATO/EU tagállam

III. n. é.

10

24.

TRIDENT JAGUAR 2016

MH ÖHP

Norvégia NATO EU
tagállam

II–III. n. é.

20

25.

STEADFAST INDICATOR 2016

MH ÖHP

Románia, Cseh
Köztársaság

I–IV. n. é.

250

26.

SIBCRA 2016

MH ÖHP

Olaszország

II–IV. n. é.

10

27.

BRAVE BEDUIN 2016

MH ÖHP

Dánia

I–II. n. é.

10

MH ÖHP

Németország/
Magyarország

II–IV. n. é.

50

I–IV. n. é.

800

28.

COMBINED RESOLVE VIII.

29.

WARLORD ROCK 2016

MH ÖHP

Olaszország
Németország
Magyarország

30.

RSM-KFOR MRE, MRAP,
HMMWV 2016 felkészítések

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

170

31.

SOF integrációs felkészítés

MH ÖHP

Magyarország

I–IV. n. é.

60

32.

CIMIC/PSYOPS felkészítési
rendezvények

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

80

33.

NRF ABV felderítő szakasz
szintentartó rendezvényei

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

50
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34.

NRF Víztisztító szakasz
felkészítési rendezvényei

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

100

35.

NRF-JAT 2016 felkészítés
rendezvényei

MH ÖHP

NATO tagállam

I–IV. n. é.

30

36.

JCET magyar–amerikai közös
KM felkészítés

MH ÖHP

Magyarország
NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

250

37.

TAAC/RS felkészítések I–IV.

MH ÖHP

Lengyelország

I–IV. n. é.

100

38.

Affiliáció érdekében
végrehajtott felkészítési
rendezvények (DECI, NRDC)

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

500

39.

NCISG/3 NSB (DCM-E) híradó
felkészítések (Nemzeti
telepíthető híradó század
felkészítései)

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

250

40.

GRIFFIN STRIKE 2016 Joint Fire
Support Training

MH ÖHP

Németország

I–II. n. é.

10

41.

Joint Fire Observer felkészítés

MH ÖHP

Németország
NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

10

42.

SABER JUNCTION 2016

MH ÖHP

Németország/
Magyarország

I–IV. n. é.

250

43.

USAREUR 2016 kiképzési
rendezvények

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

50

44.

HUN-US kiajánlási I–IV. MH
ZHCS-2

MH ÖHP

Magyarország

II–III. n. é.

700

III–IV. n. é.

500

45.

V4 EU BG felkészítések
(SLOVAK SHIELD)

MH ÖHP

Lengyelország
Szlovák
Köztársaság Cseh
Köztársaság
Magyarország

46.

RAMSTEIN ASPECT 2016
repülő harcászati gyakorlat

MH ÖHP

NATO/EU tagállam
Magyarország

IV. n. é.

50

47.

NEWFIP 2016. elektronikai
hadviselés gyakorlat

MH ÖHP

Szlovénia,
Magyarország

II. n. é.

200

48.

TIGER MEET repülő harcászati
gyakorlat

MH ÖHP

Spanyolország

II–IV. n. é.

100

49.

RAMSTEIN AMBITION I–II.

MH ÖHP

NATO tagállam

II–IV. n. é.

20

50.

Légierő nemzetközi kiképzések

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

50

51.

NATINAMDS gyakorlatokon
való részvétel

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

20

52.

RSM AAT 2016 felkészítés

MH ÖHP

Horvátország Cseh
Köztársaság

I–IV. n. é.

100

53.

JTAC/TACP 2016 előretolt/
harcászati repülésirányító
kiképzés

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

500

54.

NATO CWIX 2016

MH BHD

Lengyelország

II. n. é.

30

55.

MOVCON MILU 2016 szállítás
tervezői gyakorlat

MH ÖHP

Románia

I–IV. n. é.

10

56.

NRF készenlét szintentartó
gyakorlat

MH EK

Lengyelország

I–IV. n. é.

15
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57.

V4 EU BG szintentartó
gyakorlat

MH EK

Cseh Köztársaság

I–IV. n. é.

10

58.

Nemzeti felajánlású CIED
kiképzések 2016

MH AA

Magyarország

I–IV. n. é.

40

59.

STEADFAST FLOW

MH LK

Törökország

II. n. é.

50

60.

SAFETY FUEL 2016

MH LK

Magyarország

II–III. n. é.

80

61.

STEADFAST FOUNT

MH LK

Törökország

III. n. é.

50

62.

Joint Logistic Multinational
Training

MH LK

Németország
Magyarország

III–IV. n. é.

10

2. Az MH és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok
és kiképzések
Fsz.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett

A gyakorlat tervezett

Létszám (fő)

helye

időpontja

legfeljebb

1.

WISE FORESIGHT 2016
HUN-ROU többnemzetiségű
zászlóalj közös gyakorlat

MH ÖHP

Románia
Magyarország

I–IV. n. é.

60

2.

BLONDE AVALANCHE 2016
Többnemzetiségű katasztrófa
elhárító gyakorlat

MH ÖHP

Románia/TISZA
TMZ tagállamok

III–IV. n. é.

40

3.

BALTIC TRAINING

MH ÖHP

Balti államok

III–IV. n. é.

150

4.

SZENTESI FOKOS

MH ÖHP

Magyarország

II. n. é

200

5.

BALATON 2016 közös kiképzés

MH ÖHP

Magyarország

I–IV. n. é.

1000

6.

BLACK SWAN 2016

MH ÖHP

Magyarország

III–IV. n. é.

1000

7.

BALKAN RESPONSE 2016
Nemzetközi Vegyivédelmi
gyakorlat

MH ÖHP

Szerbia

I–II. n. é.

10

8.

TISZA 2016

MH ÖHP

Szerbia Románia
Magyarország

I–IV. n. é.

100

9.

Horvát–magyar búvár
különleges műveleti kiképzés

MH ÖHP

Horvátország
Magyarország

I–IV. n. é.

50

10.

BRAVE WARRIOR 2016

MH ÖHP

Magyarország
NATO/EU tagállam

III–IV. n. é.

2000

11.

Ohio National Guard légierő
felkészítési rendezvények

MH ÖHP

Magyarország
NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

300

12.

MLF felkészítések

MH ÖHP

Olaszország
Magyarország
Szlovénia

I–IV. n. é.

50

13.

TOXIC VALLEY 2016 gyakorlat

MH ÖHP

Szlovák
Köztársaság

I–IV. n. é.

35

14.

STRONG WILL 2016 magyar–
francia felderítő cserekiképzés

MH ÖHP

Magyarország,
Franciaország

II–IV. n. é.

85

15.

NEIGHBOURS 2016 szerb–
magyar lövészkiképzés

MH ÖHP

Szerbia,
Magyarország

I–IV. n. é.

60

16.

IRON CAT 2016 magyar–szerb
közös flottilla kiképzés

MH ÖHP

Magyarország,
Szerbia

I–IV. n. é.

200

17.

SZLOVÁK–MAGYAR kiképzési
rendezvények

MH ÖHP

Szlovák
Köztársaság
Magyarország

III–IV. n. é.

150
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18.

Szlovén–magyar hegyi
kiképzés

MH ÖHP

Magyarország,
Szlovénia, NATO
tagállam OCC
level2 (PfP)
országok

19.

Francia–magyar közös
különleges műveleti kiképzés

MH ÖHP

Franciaország
Magyarország

I–IV. n. é.

70

20.

SÁRARANY MEZŐ 2016 ABV
védelmi kiképzés

MH ÖHP

Szlovák
Köztársaság
Szerbia

I–IV. n. é.

130

21.

IANUS 2016 HUMINT gyakorlat

MH ÖHP

Magyarország,
NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

100

22.

Tűzszerész hadszíntéri
felkészítés

MH ÖHP

Németország
NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

10

23.

GATOR kiképzés

MH ÖHP

Amerikai Egyesült
Államok

I–IV. n. é.

5

24.

Szlovák–magyar közös búvár
kiképzés

MH ÖHP

Szlovák
Köztársaság
Magyarország

I–IV. n. é.

50

25.

COOPERATIVE SAREX 2016

MH ÖHP

Magyarország

III–IV. n. é.

400

26.

AMPLE STRIKE 2016 JTAC/
repülő harcászati gyakorlat

MH ÖHP

Cseh Köztársaság

III–IV. n. é.

30

27.

JAWTEX 2016 légierő
haderőnemi együttműködési
gyakorlat

MH ÖHP

Németország

I–IV. n. é.

30

I–IV. n. é.

300

I–IV. n. é.

50

28.

Pásztázott Légtér 2016

MH ÖHP

Magyarország
Szlovénia Szlovák
Köztársaság
Horvátország
Lengyelország

29.

Elektronikai Hadviselés
kiképzés

MH ÖHP

Magyarország

I–II. n. é.

300

30.

TOBRUK LEGACY légvédelmi
rakéta gyakorlat

MH ÖHP

Szlovák
Köztársaság

I–IV. n. é.

150

31.

CJPRSC 2016 személyi mentési
gyakorlat

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

II–IV. n. é.

50

32.

Ohio National Guard
szárazföldi felkészítési
rendezvények

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

1000

33.

Air to Air Refueling

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

100

34.

LOAD DIFFUSER 2016

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

50

35.

CROSS LANDING 2016 román–
magyar légi kutató-mentő
gyakorlat

MH ÖHP

Románia
Magyarország

III–IV. n. é.

50

36.

BLUE HORIZONT

MH ÖHP

Magyarország
NATO tagállam

IV. n. é.

100

37.

Ejtőernyős nemzetközi
kiképzések

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

100
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38.

LORD MOUNTAIN 2016
szlovén–magyar helikopter
kiképzés

MH ÖHP

Szlovénia
Magyarország

I–IV. n. é.

50

39.

Helikopter hajózó állomány
szimulátoros felkészítése 2016

MH ÖHP

Szlovénia

I–IV. n. é.

50

40.

EDA HUNGARIAN BLADE 2016
helikopteres program

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

25

41.

LOGICAL DECISION

MH ÖHP

Magyarország

I–IV. n. é.

100

42.

Mini Tactical Leadership
Program gyakorlat

MH ÖHP

Svédország

III–IV. n. é.

10

43.

Personnel Recovery kiképzések
2016

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

50

44.

OAR kiképzési rendezvények

MH ÖHP

Magyarország

I–IV. n. é.

1000

45.

ADRIATIC STRIKE 2016
gyakorlat

MH ÖHP

Szlovénia

I–IV. n. é.

50

46.

Magyar-amerikai közös
kiképzések

MH ÖHP

Magyarország
NATO tagállam

I–IV. n. é.

2000

47.

V4 EUBG AIR COMPONENT
(CAS)

MH ÖHP

NATO/EU tagállam

I–IV. n. é.

100

48.

Tactical Leadership Program
gyakorlat

MH ÖHP

Spanyolország

II. n. é.

100

49.

PANNON SKY

MH ÖHP

Magyarország

IV. n. é.

150

50.

SAFETY TRANSPORT

MH ÖHP

Magyarország
Németország

I–II. n. é.

50

51.

Ecole de Guerre nemzetközi
gyakorlata

NKE HHK

Franciaország

I–IV. n. é.

10

52.

Combined Joint European
Exercise (CJEX)

NKE HHK

Olaszország

II. n. é.

2

53.

COALITION 2016

NKE HHK

Franciaország

II. n. é.

2

54.

COMMON TRAIL 2016
gyakorlat a német vezetési
akadémián

NKE HHK

Németország
Magyarország

IV. n. é.

4

55.

FOURLOG 2016 nemzetközi
logisztikai kiképzés

NKE HHK

Ausztria Cseh
Köztársaság
Magyarország

I. n. é.

60

56.

MAGLITE Többnemzeti
Összhaderőnemi Logisztikai
Kiképzés

NKE HHK

Egyesült Királyság
Magyarország

II–IV. n. é.

50

57.

VÁRPALOTA CHALLENGE
Nemzetközi térítéses
gyakorlatok

MH ÖHP

Magyarország

I–IV. n. é.

2700

58.

Georgia Battalion Mission
Rehearsal Exercise (GEO MRE)

MH LZ

Németország

III. n. é.

300

3. Magyarország területén és légterén történő áthaladások és átrepülések
Fsz.

A tevékenység megnevezése

1.

KFOR (NATO) Koszovó békefenntartó misszió keretében
történő áthaladások

A feladat tervezett
időpontja

I–IV. n. é.

Engedélyezett létszám

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő
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2.

EUFOR ALTHEA misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

3.

NATO RSM misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

4.

Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni
nemzetközi fellépés keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

5.

UNFICYP misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

6.

EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

7.

EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

8.

MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

9.

MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében
történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

10.

EUNAVFOR MED misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

11.

ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

12.

MFO békefenntartó misszió keretében történő
áthaladások

2015. I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

13.

EUFOR RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió
keretében történő áthaladások

I–II. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

14.

EUMM Grúzia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

15.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel
kapcsolatos katonai szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

16.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel
kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez
kötődő kiképzési jellegű csapatmozgások

I–IV. n. é.

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

17.

Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása
a magyar légtérben

I–IV. n. é.

–

A Kormány 1988/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes jogszabályoknak az új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő felülvizsgálatáról és lehetséges
fejlesztési irányairól
A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök
kabinetfőnöke, az igazságügyi miniszter, valamint a honvédelmi miniszter bevonásával egyes jogszabályoknak
az új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő elemzése és értékelése, valamint a lehetséges fejlesztési
irányok megállapítása érdekében tárcaközi munkacsoportot állítson fel, és terjesszen jelentést a Kormány elé
a munkacsoport által tett megállapításokról és szabályozási javaslatokról.
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Felelős:

Határidő:

belügyminiszter
a Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
az igazságügyi miniszter és
a honvédelemi miniszter
bevonásával
a munkacsoport felállítására és az elemző-értékelő munka megkezdésére: azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1989/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről
A Kormány
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
4. mellékletében foglalt táblázat 123. és 135. sora alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló
európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcímnek
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről szóló 1780/2015. (X. 27.) Korm. határozat 1. pontjában
meghatározott összegen felül további 50 000,0 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós
támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő
bevételi elszámolására és a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség
mellett,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten,
a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1990/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetéséhez szükséges eszközök vagyonátadási
eljárása során teljesítendő feladatokról
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról szóló 1629/2014. (XI. 6.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint beszerzett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
kialakításáról szóló Szállítói szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kiegészítő fejlesztési szolgáltatás Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság mint korábbi ajánlatkérő általi megrendeléséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal

27664

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges forrás XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe történő átcsoportosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1991/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a közlekedési ágazatban elérendő megújuló energia felhasználási részarány teljesítéséről
A Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja meg a közlekedési
ágazatban 2020. évre elérendő 10%-os megújuló energia felhasználási részarány teljesíthetőségét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 29.
2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti vizsgálat eredményéről a 2019. évre vonatkozó kötelező
bioüzemanyag bekeverési részarány megállapítására irányuló előterjesztés keretében számoljon be.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. március 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1992/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja Magyarországon Karcag városában
– az ingatlan-nyilvántartás szerinti Karcag 2934/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten – kerüljön
újraépítésre kulturális és hagyományőrző tevékenységek befogadására;
2. felhívja a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok
végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
Karcag Városi Önkormányzattal együttműködve annak érdekében, hogy az az 1. pontban megjelölt önkormányzati
tulajdonú ingatlan használati joga biztosított legyen az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához;
Felelős:
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati
feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újratervezési, bontási, rekultivációs,
hazaszállítási, újraépítési feladatainak (a továbbiakban: projekt) teljes körű irányítását és lebonyolítását, az azt
követő üzemeltetési feladatokat a 100%-os állami tulajdonban álló Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és
Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Carpathia Kft.) végezze;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a projekthez 2016. évben – Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 5. A 2015. évi
Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton rendelkezésre
álló forráson felül – szükséges további 500 millió forint költségvetési forrás biztosításáról;
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Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 15.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon a 4. pont szerinti forrás támogatási szerződés keretében a Carpathia Kft.
részére történő nyújtásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal
6. felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a projekt megvalósításának Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, illetve Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében rendelkezésre álló
uniós fejlesztési forrásokból történő további támogatásának lehetőségét,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 31.
b)
a belügyminisztert, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos
összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos és a Karcag
Városi Önkormányzat bevonásával vizsgálja meg a projekt önkormányzati forrásból történő részbeni
támogatásának lehetőségét;
Felelős:
belügyminiszter
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati
feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. január 31.
7. felhívja a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok
végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy – a magyar pavilon iránti kiemelt
érdeklődésre tekintettel – vizsgálja meg a pavilon további helyszíneken történő, központi költségvetési forrás
felhasználását nem igénylő újraépítésének lehetőségét és módját, valamint a vizsgálat eredményének megfelelően
készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati
feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2016. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő
vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány – tekintettel arra, hogy a sport hasznos és megtérülő társadalmi befektetés, valamint a magyar sport
versenyképességének megtartása és erősítése, valamint az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatása
kiemelt társadalmi érdek –
1. egyetért azzal, hogy a Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belül létre kell hozni egy, a táplálékés étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos
megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és
étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA Tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző,
laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező
intézményt;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont szerinti intézmény létrehozása érdekében szükséges
intézkedéseket – az elhelyezés és a létrehozás szervezeti, személyi és tárgyi eszköz feltételei tekintetében
a Testnevelési Egyetemmel egyeztetve – tegye meg;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. július 1.
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pontban
meghatározott intézmény kialakításához és folyamatos működtetéséhez szükséges forrásoknak a Magyarország
központi költségvetése XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az intézmény kialakítása és működtetése tekintetében a költségek felmerülésének
függvényében a 2016. évben folyamatos,
az intézmény működtetése és fejlesztése tekintetében a 2017. évtől a központi költségvetés
tervezésével összhangban.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1994/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség
és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm.
határozat módosításáról
A Kormány
1. akként rendelkezik, hogy a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően
a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015.
(II. 25.) Korm. határozat 2. pontjában a „2016. január 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép,
2. visszavonja a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség
és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat
3. pontját.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1995/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló
1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló 1685/2012.
(XII. 29.) Korm. határozat
a)
35. pontjában az „az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben (a továbbiakban: OKBI)” szövegrész helyébe az „az
Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóságán (a továbbiakban: OKK–OKBI)”
szöveg,
b)
36. pontjában az „az OKBI főigazgatója” szövegrész helyébe az „az OKK–OKBI igazgatója” szöveg
lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1996/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a Berkenye község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté
nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Berkenye község külterületén
fekvő 03/4 helyrajzi számú földrészlet szántó művelési ágban nyilvántartott „a” alrészletét, valamint ezen
földrészletből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai
korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának
jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú, „Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének
energetikai korszerűsítése” című projekt (a továbbiakban: projekt)
aa)
címének módosítását, és
ab)
támogatásának növelését
az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
c)
egyetért a projekt forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
d)
hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához a 2. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
e)
hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (a továbbiakban: KEHOP) a projektre
vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEHOP-pal összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése
során vegye figyelembe a projekt 2. mellékletben meghatározott költségeit.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében
a „850 280 405” szövegrész helyébe az „5 850 280 405” szöveg lép.
4. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
5.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
A:3 mezőjében a „28,03” szövegrész helyébe a „28,02” szöveg,
ab)
C:3 mezőjében a „123,28” szövegrész helyébe a „128,28” szöveg,
ac)
D:3 mezőjében a „214,89” szövegrész helyébe a „219,88” szöveg,
ad)
A–D:4 mezőjében a „121,06” szövegrész helyébe a „126,05” szöveg,
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b)

c)

d)
lép.

5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „260,82” szövegrész helyébe a „259,89” szöveg,
bb)
B:3 mezőjében a „15,59” szövegrész helyébe a „21,51” szöveg,
bc)
C:3 mezőjében a „276,41” szövegrész helyébe a „281,40” szöveg,
5.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
C:3 mezőjében a „28,03” szövegrész helyébe a „28,02” szöveg,
cb)
E:5 mezőjében a „83,28” szövegrész helyébe a „88,28” szöveg,
5.3.3. pontban a „121,06” szövegrész helyébe a „126,05” szöveg

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEOP-5.6.0/122013-0041

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Az ELTE
épületeinek
energetikai
korszerűsítése

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

D

E

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

850 280 405

5 000 000 000

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

5 850 280 405

A projekt keretében az épületekben
nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés történik,
egyes helyeken a gépészeti rendszerek
felújítását is tervezik (többek között fűtő-hűtő
rendszer, hőszivattyú, és földgáz kazánház
beépítésével).

F

G
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1. melléklet az 1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz
A

B

C

1.

forrásszerkezet
Projekt azonosító

2.

D
Szakaszolás előtti

száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Környezet és
Energia Operatív
Program
(bruttó, Ft)

3.

KEOP-5.6.0/122013-0041

Az ELTE
épületeinek
energetikai
korszerűsítése

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

5 850 280 405

E

Forrásszerkezet a szakaszolást követően
Környezet és Energia
Operatív Program
(bruttó, Ft)

850 280 405

KEHOP

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

5 000 000 000

A projekt keretében az épületekben
nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés történik,
egyes helyeken a gépészeti rendszerek
felújítását is tervezik (többek között fűtő-hűtő
rendszer, hőszivattyú, és földgáz kazánház
beépítésével).
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A Kormány 1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és
tisztítása” című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című)
projekt forrásszerkezetének módosításáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú, „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása”
című, és
b)
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú, „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című
projekt (a továbbiakban: projektek) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
2. hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programmal
(a továbbiakban: KEHOP) összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során a projektek 1. mellékletben
meghatározott költségeit vegye figyelembe.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

1.

2.

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Környezet

Környezet

és Energia

és Energia

Operatív
Program

KEHOP
(Ft)

(Ft)

3.

KEOP-1.2.0/09-112011-0052

Fegyvernek és Örményes
szennyvízelvezetése és
tisztítása

F

G

Operatív
Program

KEHOP

Örményes Községi

3 210 933 451

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(Ft)

(Ft)

Fegyvernek Város
Önkormányzata és

H

Módosított forrásszerkezet

235 783 496

2 755 050 036

691 666 911

Önkormányzat

Fegyvernek város területén

A kedvezményezett tudomásul

a projekt keretében 45,4

veszi, hogy a Környezet és Energia

km gravitációs csatornát,

Operatív Program (a továbbiakban:

7,5 km nyomóvezetéket

KEOP) forrásából a 2015. december

építenek ki. Örményes

31-ig teljesített tevékenységekhez

településen kiépítenek

kapcsolódóan kifizetett

9,5 km gravitációs

költségek számolhatók el, az ezt

gerincvezetéket, ahhoz

követően felmerülő – beleértve

kapcsolódóan 461 db

a működőképesség biztosításához

bekötést, valamint

szükséges – költségeket

az összegyűjtött szennyvíz

a kedvezményezettnek saját

fegyverneki végátemelőbe

forrásból szükséges finanszírozni.
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1. melléklet az 1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

történő továbbítását
biztosító 8,7 km hosszú
nyomóvezetéket.
Az összegyűjtött
szennyvizet egy új
szennyvíztisztító telepen
tisztítják meg.

Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer
4.

KEOP-1.1.1/B/10-11-

továbbfejlesztése a Heves

2013-0005

Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás területén

Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás

3 400 746 192

689 907 829

3 234 368 568

856 285 453

A hulladékgazdálkodási

A kedvezményezett tudomásul

rendszer összesen

veszi, hogy a KEOP forrásából

57 településen élő

a 2015. december 31-ig teljesített

154 323 lakost érint.

tevékenységekhez kapcsolódóan

A projekt keretében egy

kifizetett költségek számolhatók

mechanikai előkezelő,

el, az ezt követően felmerülő –

két hulladék válogatómű,

beleértve a működőképesség

két komposztáló és

biztosításához szükséges –

egy hulladékudvar

költségeket a kedvezményezettnek

létesül, valamint

saját forrásból szükséges

a hulladékgazdálkodási

finanszírozni.

rendszer üzemeltetéséhez
szükséges eszközök
kerülnek beszerzésre.

27671

27672
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A Kormány 1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs korszerűsítése
és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs korszerűsítése
és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat)
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3. jóváhagyja a „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs
korszerűsítése és Százhalombatta–Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) előkészítése” című
projektet (a továbbiakban: előkészítési projekt) a 2. melléklet szerint,
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a 2. melléklet szerint az előkészítési
projekt megvalósítása érdekében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezőjében meghatározott végrehajtó
szervvel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,
27. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

Európai
1.

Projekt megnevezése

Végrehajtó szerv

Projekt költsége

Projekt összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz révén finanszírozott

támogatás összege

támogatás

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

2.

Kelenföld–Pusztaszabolcs
vasútvonal átépítése
II. ütem (Százhalombatta–
Pusztaszabolcs
korszerűsítése és ETCS2
vonatbefolyásoló rendszer
kiépítése)

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

97 666 866 463

123 118 920 408

82 213 938 088

A korszerűsítés keretében átépítik
a Százhalombatta–Pusztaszabolcs
vasúti vonalszakasz vasúti pályáját és
biztosítóberendezéseit, valamint az Egységes
40 904 982 320 Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
(a továbbiakban: ETCS) 2. szintjének megfelelő
vonatbefolyásoló rendszert létesítenek
a vonatkozó uniós és hazai előírásoknak,
valamint elvárásoknak megfelelően.
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1. melléklet az 1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz
A

B

C
Hazai költségvetésből

1.

Projekt megnevezése

Végrehajtó szerv

finanszírozott
támogatás
(nettó, Ft)

2.

Kelenföld–Pusztaszabolcs
vasútvonal átépítése II. ütem
(Százhalombatta–Pusztaszabolcs
korszerűsítése és Százhalombatta–
Pusztaszabolcs ETCS2
vonatbefolyásoló rendszer
kiépítése) előkészítése

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

1 408 600 000

D

E

Hazai költségvetésből
finanszírozott, levonásba
nem állítható általános

A projekt rövid bemutatása

forgalmi adó
(Ft)

245 322 000

27673

Az előkészítési projekt keretében elkészítik a Százhalombatta (kiz.)
– Pusztaszabolcs (bez.) vasúti vonalszakasz kiviteli- és tenderterveit,
valamint Budapest-Déli pályaudvar – Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz
az ETCS 2. szintjének megfelelő vonatbefolyásoló rendszer telepítésének
tenderterveit és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációját. A projektben elvégzendő tervezési feladatok
felölelik az érdi összekötő vágánnyal és a Százhalombatta–Ercsi vasúti
vonalszakasszal kapcsolatos tervezési feladatokat is. Az előkészítő projekt
keretében végzik el a projektjavaslat keretében megvalósítani tervezett
beruházáshoz szükséges területszerzésekkel kapcsolatos 2016. évi
feladatokat is.

27674
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A Kormány 2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek
forrásszerkezetének módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) forrásszerkezetének
módosítását,
2. hozzájárul a projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. jóváhagyja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés
Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása keretének 18 085 281 199 forinttal, 4. prioritása keretének
500 000 000 forinttal, 5. prioritása keretének 5 807 568 406 forinttal történő növelését a projektek második
szakaszának átmeneti – a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig tartó –
finanszírozása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a 3. pont szerinti többlet kötelezettségvállalás
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően azonnal
6. jóváhagyja
a)
a Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítésével összefüggő kérdésekről szóló 1760/2015. (X. 15.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1760/2015. (X. 15.) Korm. határozat] 6. pontja szerinti többletkötelezettségvállalás összegének 14 733 000 000 forintra történő csökkentését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím,
2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása keretének 200 000 000 forinttal történő növelését
az 1760/2015. (X. 15.) Korm. határozat 4. pontja szerinti projekt megvalósítása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
7. jóváhagyja
a)
a „MÁV-Start Zrt. 15 darab, 200 férőhelyes villamos motorvonat beszerzése” című projektjavaslat akciótervi
nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a 2014–2020 közötti programozási időszakban történő
finanszírozásáról szóló 1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1921/2015. (XII. 11.)
Korm. határozat] 4. pontja szerinti többletkötelezettség-vállalás összegének 19 040 000 000 forintra történő
csökkentését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal

27675
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b)

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím,
2. Közlekedés Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása keretének 8 160 000 000 forinttal történő
növelését az 1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 1. pontja szerinti projekt megvalósítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.

2.

Projekt
azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

BKK Budapesti
Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

3.

KÖZOP-5.5.0Budapesti villamos és
09-11-2012- trolibusz járműfejlesztés I.
ütem
0009

4.

Kecskemét város
közösségi közlekedés
fejlesztése, átalakítása –
KÖZOP-5.5.0zéró emissziós zóna
Kecskemét Megyei Jogú
09-11-2012megteremtése soros
Város Önkormányzata
0022
hibridhajtású
alacsonypadlós
autóbuszok beszerzésével

5.

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság (a
továbbiakban: NIF Zrt.)

6.

Kaposvár megyei jogú
város közösségi
közlekedésének fejlesztése
keretében 25 db
földgázmotor (CNG –
Euro 6 szabvány) hajtású
KÖZOP-5.5.0- alacsonypadlós szóló, és
09-11-201515 db azonos kivitelű,
0004
földgázmotor (CNG –
Euro 6 szabvány) hajtású,
a szóló autóbusszal azonos
típuscsaládba tartozó,
alacsonypadlós csuklós
autóbusz szállítása,
üzembe helyezése
Kelenföldi pályaudvar
térsége, nyugati kijárat,
M1-M7 autópálya
KÖZOP-5.5.0bevezetés módosított
09-11-2015csomópontjának
0010
előkészítése és
megvalósítása

8.

KÖZOP-5.5.0Kelenföldi pályaudvar
09-11-2015- térségében P+R parkolók
0011
építése

9.

KÖZOP-4.5.009-11-20140001

Győr-Gönyű Országos
Közforgalmú Kikötő
infrastrukturális
továbbfejlesztése

E
F
Módosítás előtti forrásszerkezet
XIX. Uniós
fejlesztések fejezet,
2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím,
4. Nemzeti
Stratégiai
Referenciakeret
alcím, 2. Közlekedés
Operatív Program
jogcímcsoport hazai
társfinanszírozás
terhére
(Ft)

IKOP
(Ft)

G

H

XIX. Uniós fejlesztések
fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok
cím, 9. 2014–2020
közötti kohéziós
politikai operatív
programok alcím,
4. Integrált
Közlekedésfejlesztési
OP (IKOP)
jogcímcsoport hazai
társfinanszírozás
terhére (EU felé nem
elszámolható ÁFA)
(Ft)

KÖZOP
(Ft)

I
J
Módosított forrásszerkezet
XIX. Uniós
fejlesztések fejezet,
2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím,
4. Nemzeti
Stratégiai
Referenciakeret
alcím, 2.
Közlekedés
Operatív Program
jogcímcsoport hazai
társfinanszírozás
terhére
(Ft)

IKOP
(Ft)

K
XIX. Uniós fejlesztések
fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok
cím, 9. 2014–2020
közötti kohéziós
politikai operatív
programok alcím,
4. Integrált
Közlekedésfejlesztési
OP (IKOP)
jogcímcsoport hazai
társfinanszírozás
terhére (EU felé nem
elszámolható ÁFA)
(Ft)

Budapest Főváros
Önkormányzata

Projekt rövid bemutatása

25 175 571 194

0

21 113 748 806

0

28 740 139 600

0

17 549 180 400

0

A projekt célja 47 db alacsonypadlós villamos (12 db hosszú,
35 db rövid), 24 db alacsonypadlós trolibusz (10 db csuklós,
14 db szóló) beszerzése, kapcsolódó kocsiszíni munkák
kivitelezése, akadálymentesítési feladatok elvégzése az
érintett vonalszakaszokon.

6 825 994 803

71 837 444

633 399 020

0

7 225 994 803

71 837 444

233 399 020

0

A projekt keretében 25 db hibrid busz beszerzése, a telephely
kivitelezése, a hozzá tartozó eszközök beszerzése, 77
megállóhely intelligens utas-tájékoztatási rendszerrel való
felszerelése, valamint a telephelyet megközelítő utak
megépítése, illetve burkolatuk megerősítése valósul meg.

8 890 193 709

2 377 799 082

2 528 856 634

660 238 072

9 290 193 709

2 485 799 082

2 128 856 634

552 238 072

A projekt célja Budapest III. kerület Bécsi út – BudapestEsztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem
megvalósítása, a 10. számú főút Bécsi út és Ürömi csomópont
közötti szakaszának, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése,
Angyalföld–Újpest között második vágány építése,
Angyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz
közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése és
Aquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezése.

4 142 346 975

0

3 558 750 000

0

4 242 346 975

0

3 458 750 000

0

A projekt keretében 40 db CNG autóbusz beszerzése,
valamint azok számára komplex telephely tervezése és
kivitelezése valósul meg.

8 633 218 949

0

1 685 457 625

0

9 418 218 949

0

900 457 625

0

A projekt célja az M1-M7 autópálya fővárosi bevezető
szakaszán módosított csomópont megvalósításához szükséges
kiviteli tervek elkészítése és a módosított csomópont
kivitelezése.

KAPOS HOLDING
Közszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
konzorciumi partner:
Kaposvári
Közlekedési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

L

Budapest Főváros
Önkormányzata

2 674 254 095

0

1 647 598 880

0

3 124 254 095

0

1 197 598 880

0

A projekt keretében 1500 db P+R parkoló tervezése és a
következő helyszíneken történő megépítése valósul meg:
a)
Kelenföld,
vasúti
vágányok
helyén,
b)
Kelenföld,
Etele
téri
oldal,
c) Kelenföld, Őrmezői oldal, autóbusz végállomás,
d) Gyergyótölgyes út.

Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

2 933 135 270

0

2 910 566 861

0

3 433 135 270

0

2 410 566 861

0

A projekt általános célja az országos és regionális közlekedés
intermodalitásának fokozása a különböző közlekedési módok
összekapcsolásával, melynek keretében a projekt elősegíti a
közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedési módozatok
összekapcsolását.
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7.

KÖZOP-5.5.0Budapest–Piliscsaba–
09-11-2014Esztergom vasútvonal
0005
rekonstrukciója II/B ütem

KÖZOP
(Ft)

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

27676

1. melléklet a 2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

MÁV Zrt.
közlekedésbiztonsági
projektjei

MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (a
továbbiakban: MÁV Zrt.)

7 242 955 546

0

3 797 742 975

0

7 842 955 546

0

3 197 742 975

0

11.

KÖZOP-2.5.009-11-20150001

Infrastruktúra és gördülő
állomány karbantartó
szoftver, valamint IT
alkalmazás konszolidáció

MÁV Zrt.

1 903 520 186

0

1 066 979 814

0

2 503 520 186

0

466 979 814

0

12.

KÖZOP-2.5.009-11-20130003

Állomásfejlesztési és
integrált ügyfélszolgálat
fejlesztési program 25
helyszínen
(kormányablakok)

MÁV Zrt.

4 077 556 421

0

6 700 097 430

0

4 527 556 421

0

6 250 097 430

0

13.

KÖZOP-2.5.009-11-20150004

Szolgáltatási színvonal
javítás a 80-as számú
vasútvonalon

MÁV Zrt.

14 531 135 250

0

293 994 048

0

14 825 129 298

0

0

0

KÖZOP-2.5.014. 09-11-20130006

GYSEV üzemirányító
központ létrehozása a
szükséges
biztosítóberendezési
felülvezérlések
kialakításával

Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (a
továbbiakban: GYSEV
Zrt.)

4 907 344 353

0

2 135 376 817

0

5 507 344 353

0

1 535 376 817

0

KÖZOP-2.1.007-2008-0004

Bajánsenye-Boba
vasútvonal ETCS 2
telepítés kivitelezése

NIF Zrt.

4 884 696 855

1 029 076 455

902 588 308

518 599 079

5 787 285 163

1 272 775 298

0

274 900 236

15.

KÖZOP-2.5.016. 09-11-20120018

17.

KÖZOP-2.5.009-11-20130001

18.

KÖZOP-2.5.009-2009-0001

Békéscsaba állomás
pályaépítés és Gyoma
(kiz.) – Békéscsaba (bez.)
vonalszakasz új
elektronikus
biztosítóberendezés
építése, Ferencváros „C”
elágazás – Lőkösháza
ETCS 2 telepítés
kivitelezése
Budapest Kelenföld–
Székesfehérvár vasútvonal
rekonstrukciója 1/3. ütem:
Székesfehérvár vasúti
csomópont átépítése
BudapestFerencváros „C” elágazás
– Székesfehérvár
vasútvonal ETCS 2
telepítés kivitelezése

KÖZOP-2.5.0GSM-R rendszer
19. 09-11-2012- beszerzése és kapcsolódó
0014
szolgáltatások

A projekt célja vasúti átjárók biztosítottságának javítása
sorompó-korszerűsítéssel 172 vasúti átjáróban. A projekt
magában foglalja 105 db félsorompó hajtómű telepítését, 57
db fényjelző LED optika beépítését vagy a sorompó vörös
optikák LED-es lecserélését, 10 db új fél- és fénysorompó
berendezés telepítését, valamint 18 helyszínen a közúti
burkolat javítását és jelzés felújítását.
Az állam által finanszírozott közszolgáltatások pályavasút
oldali
teljesítéséhez
szükség
van
a
megfelelő
pályakapacitások biztosítására, hosszú távú fenntartására és
növelésére. A pályakapacitások csak megfelelő karbantartási
stratégiával, a rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi, emberi és
információs erőforrásokkal biztosíthatók.
A projekt célja MÁV állomások épületeinek komplex
felújítása, az utasforgalmi kiszolgáláshoz kapcsolódó
infrastruktúra-elemek fejlesztése 25 helyszínen, továbbá
integrált ügyfélszolgálati fejlesztések (kormányablakok) 17
helyszínen.
A projekt keretében a 80. számú, Budapest–Miskolc–
Sátoraljaújhely/Nyíregyháza
vasútvonal
Nagyút
és
Mezőkeresztes-Mezőnyárád
vasútállomások
közötti
szakaszának fejlesztése, a szelvényezés szerinti jobb oldali
vágány felújítása valósul meg. A projekt célja a
vonalszakaszon a sebességkorlátozások megszüntetése és az
eredeti pályaparaméterek helyreállítása. A projekt közvetett
célja a vasúti szolgáltatási színvonal növelése.
A projekt keretében a GYSEV Zrt. által üzemeltetett
vonalhálózaton
központi
forgalom-ellenőrzési
(a
továbbiakban: KÖFE) és központi forgalomirányító (a
továbbiakban: KÖFI) rendszerek kialakításának előkészítését,
tervezését és megvalósítását kívánják elvégezni 2 db KÖFI és
1 db KÖFE központ kiépítésével, beleértve az ezekhez
szükséges építészeti munkákat is. A projekt további célja más
európai uniós forrásból megvalósult projekt keretében
létesített hat új építésű és egy átépülő sorompónak a KÖFE és
KÖFI rendszerbe történő integrálása.
A projekt célja Bajánsenye és Boba között az Egységes
Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) 2 pályamenti
berendezéseinek
telepítése,
melynek
eredményeként
megvalósul az interoperabilitás.

NIF Zrt.

59 943 880 372

15 296 359 619

13 526 392 093

4 466 356 346

64 003 880 372

16 862 359 619

9 466 392 093

2 900 356 346

A
nagyprojekt
keretében
felújítják
Békéscsaba
vasútállomásának épületét és az állomási pályát, valamint
telepítik a Budapest–Lőkösháza vasútvonal Gyoma–
Békéscsaba közötti vonalszakaszán az elektronikus
biztosító-berendezéseket és a Ferencváros–Lőkösháza közötti
vonalszakaszon az Egységes Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer (ETCS) 2 teljesítéséhez szükséges eszközöket.

NIF Zrt.

26 360 879 063

6 469 385 886

11 039 120 937

3 628 614 113

30 120 879 063

7 738 385 886

7 279 120 937

2 359 614 113

A projekt keretében felújításra kerül Székesfehérvár
vasútállomása. 19 km hosszban épülnek át vágányok, új
felsővezeték és ETCS rendszer épül ki, új peronok épülnek,
138 P+R hely létesül, megújulnak az alul- és felüljárók.

NIF Zrt.

4 699 915 991

961 340 484

2 581 669 298

990 968 880

6 099 915 991

1 501 340 484

1 181 669 298

450 968 880

A projekt célja Budapest és Székesfehérvár között az
Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) 2
pályamenti
berendezéseinek
telepítése,
melynek
eredményeként megvalósul az interoperabilitás.

1 256 353 008

A GSM-R rendszer egységes európai szabványokon alapuló,
a vasúti forgalom biztosításához szükséges vezeték nélküli
kommunikációt
biztosító
rendszer,
az
európai
vonatbefolyásoló rendszer (ETCS L2) alapinfrastruktúrája. A
GSM-R projekt első fázisában mintegy 935 km hosszon kerül
fejlesztésre a hazai vasúthálózat.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

17 189 927 724

4 357 877 130

6 453 159 284

1 742 353 008

18 503 927 724

4 843 877 130

5 139 159 284
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KÖZOP-2.5.010. 09-11-20110006

27677

27678
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A Kormány 2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú („MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című)
projekt forrásszerkezetének módosításáról és a 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének
biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú, „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című
projekt (a továbbiakban: projekt) forrásszerkezetének módosítását az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal
(a továbbiakban: IKOP) összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projekt
1. mellékletben meghatározott költségigényét,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
4. jóváhagyja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés
Operatív Program jogcímcsoport 2. prioritása kerete többlet-kötelezettségvállalásának 1 493 288 381 forinttal
történő csökkentését.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.
Projekt azonosító
2.

E

F

Módosítás előtti forrásszerkezet

száma

Projekt megnevezése

Projekt

Közlekedés

Támogatást igénylő

támogatási

Operatív Program

neve

intenzitása

(a továbbiakban:

(%)

KÖZOP)

G

H

I

Módosított forrásszerkezet

IKOP

KÖZOP

IKOP

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

A projekt célja a vasúti átjárók biztosítottságának javítása sorompó-

3.

KÖZOP-2.5.0-0911-2011-0006

MÁV Zrt.
közlekedésbiztonsági
projektjei

korszerűsítéssel összesen 172 vasúti átjáróban. A projekt összesen

MÁV Magyar
Államvasutak
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

105 db félsorompó-hajtómű telepítését, 57 db fényjelző fénykibocsátó
100

7 242 955 546

3 797 742 975

5 749 667 165

5 108 652 335

dióda (LED) optika beépítést vagy a sorompó vörös optikák LED-del
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1. melléklet a 2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

szerelt változatra történő lecserélését, 10 db új fél- és fénysorompóberendezés telepítését, valamint 18 helyszínen a közúti burkolat
javítását és jelzés felújítását tartalmazza.

27679

27680

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 205. szám

A Kormány 2002/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektjavaslatokkal (a továbbiakban: projektjavaslatok),
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projektjavaslatok vonatkozásában gondoskodjon az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami egyetértő nyilatkozat kiállításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. február 16.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Kapcsolódó program
megnevezése

B
Projektjavaslat megnevezése

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz
C

D

Projektjavaslat
kedvezményezettje

Projektjavaslat
tervezett
összköltsége
(Ft)

E
Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz
terhére biztosítandó
támogatás tervezett összege
(Ft)

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

A határokon átnyúló szabad
útvonalú légtér implementációja
érdekében tett légiforgalmi
szolgáltatás rendszer fejlesztése

HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

721 968 000

613 672 800

3.

Vienna AMAN (Arrival
Európai
Management) működésének és a
Hálózatfinanszírozási szomszédos repüléstájékoztató
Eszköz
körzetekbe történő
kiterjesztésének támogatása

HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

251 160 000

213 486 000

4.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Európai ATM Kiberbiztonsági
Eseménykezelő Központ
létrehozása

HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

357 552 000

303 919 200

5.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Nemzetközi repülőterek
forgalmát kezelő szektorok
összehangolt optimalizációja

HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

468 000 000

397 800 000

F

G

Önerő
(Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

A projekt a hazai légiforgalmi irányítási rendszer, a MATIAS (Magyar
Automated and Integrated Air Traffic System) továbbfejlesztésére,
szoftverfejlesztésre irányul annak érdekében, hogy támogassa a határokon átívelő
„free route” működés bevezetését fejlettebb koordinációval, javított biztonsági
funkciókkal, valamint az irányító munkáját segítő kifinomultabb eszközökkel. A
projekt további célja, hogy támogassa a FAB CE (Functional Airspace Block
Central Europe) szinten bevezetendő, egyes országhatárokon keresztül haladó
108 295 200 direkt útvonalak és a több FAB CE tagállam légterét átfogó, kiterjesztett „free
route” üzemet. A projekt további célja a MATIAS FDP (Flight Data Processing)
részterületének továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a rendszer képessé
váljon a rugalmas légtértervezés és felhasználás támogatására, ami előfeltétele a
határokon átívelő „free route” működés bevezetésének. A fejlesztés várhatóan
indirekt módon pozitív hatást gyakorol a légiforgalmi irányító
helyzettudatosságára a légtérhatárok közelében történő forgalom irányítása
folyamán.
A projekt a hazai légiforgalmi irányítási rendszer, a MATIAS (Magyar
Automated and Integrated Air Traffic System) új funkció kialakításával történő
fejlesztésére, szoftverfejlesztésre irányul annak érdekében, hogy támogassa a
37 674 000 bécsi leszálló gépek hatékony és biztonságos áramlását a magyar légtérben. A
projekt célja a bécsi repülőteret kiszolgáló AMAN (Arrival Management)
rendszer támogatása a MATIAS rendszerben fejlesztendő AMAN és E-AMAN
(Extended AMAN) funkcionalitás kialakításával.
Az EATM-CERT (European ATM Computer Emeregency Response Team,
Európai ATM Kiberbiztonsági Eseménykezelő Központ) projekt célja egy olyan
szolgáltatás létrehozása, amely koordinálja az európai ATM (Air Traffic
Management) kibervédelmet és konszolidálja a biztonsági események, incidensek
kezelését, valamint kidolgozza az azokra adandó közös válaszokat. A szolgáltatás
53 632 800 biztosításához a projekt közös eszközöket és eljárásokat hoz létre. A projekt
keretében a projektjavaslat megvalósítója biztonsági központjának fejlesztése
valósul meg, amely új IT biztonsági behatolás jelző, megelőző rendszerek, új
naplógyűjtő és -elemző rendszer, APT (Advanced Persistent Threat) elleni
védelmi megoldás, valamint a hozzájuk kapcsolódó hardver és szoftver elemek
beszerzését, folyamatok kialakítását foglalja magában.
A projekt célja a Prága, Pozsony és Budapest nemzetközi repülőtereinek
forgalmát kezelő közelkörzeti szektorok összehangolt optimalizációja, mely
magában foglalja a jelenlegi érkezési és indulási eljárások PBN szabvány szerinti
70 200 000 eljárásokra való cseréjét és szükség esetén a jelenlegi légtérszerkezet,
szektorizáció módosítását. A projekt egy technológiai megvalósíthatósági
tanulmány elkészítését foglalja magában, továbbá szimulációt és légiforgalmi
irányító képzést tartalmaz.
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1. melléklet a 2002/2015. (XII. 28.) Korm. határozathoz

27681

27682
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A Kormány 2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében egyes projektek akciótervi nevesítéséről
és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a TÁMOP-3.3.18-15/1-2015-0001 azonosító számú, „Az Arany János Tehetséggondozó Program projektjeinek
támogatása” című,
b)
a TÁMOP-3.3.19-15/1-2015-0001 azonosító számú, „Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektjeinek
támogatása” című,
c)
a TÁMOP-3.3.20-15/1-2015-0001 azonosító számú, „Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek
támogatása” című és
d)
a TÁMOP-3.3.21-15/1-2015-0001 azonosító számú, „A Nemzeti Tehetség Program projektjeinek támogatása”
című
projektjavaslatokat (a továbbiakban együtt: projektek) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatként az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a projektek kiemelt projektenként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

TÁMOP-3.3.1815/1-2015-0001

B

C

D

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadás összege

E

Elszámolható
Projekt rövid bemutatása

(Ft)

Az Arany János
Tehetséggondozó
Program projektjeinek
támogatása

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

11 900 000 000

A kiemelt projekt az Arany János Tehetséggondozó Program keretében
megvalósult fejlesztések támogatására teremti meg a lehetőséget. A program
keretében az intézmények nevelő-oktató munkájukkal elősegítik a hátrányos
helyzetű tanulók társadalmi mobilitását, felkészítik őket arra, hogy meg tudjanak
felelni a munkaerőpiac elvárásainak, továbbtanulás esetén a modern értelmiségi
lét kihívásainak. A program célja összehangolt pedagógiai tevékenység
keretében a kulcskompetenciák fejlesztésével felkészíteni a hátrányos helyzetű
tanulót a középiskola megkezdésére, segíteni a tanulmányok sikeres befejezését.
A program további célja a tehetséggondozás és a tanulók tudásbeli, valamint
a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetből adódó hátrányok kompenzációját
szolgáló program alkalmazásával esély teremtése a hátrányos helyzetű tanulók
számára a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez, és kibontakoztassa
képességeiket.

TÁMOP-3.3.1915/1-2015-0001

Az Integrációs Pedagógiai
Rendszer projektjeinek
támogatása

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

16 900 000 000

4.

TÁMOP-3.3.2015/1-2015-0001

Útravaló-MACIKA
Ösztöndíjprogram
projektjeinek támogatása

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

11 200 000 000

Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikerességének elősegítése, másrészt a természettudományos
érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

20 000 000 000

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni
magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség
Program elfogadásával az Országgyűlés 2008–2028 között kiemelt lehetőséget
ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.
A program keretében támogatásban részesülhet a köznevelésben, valamint
a tehetséggondozásban részt vevők széles köre, többek között: köznevelési
intézmények, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő
Tanácsok.

5.

TÁMOP-3.3.2115/1-2015-0001

A Nemzeti Tehetség
Program projektjeinek
támogatása

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

27683

3.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (a továbbiakban: IPR) egy pedagógiai
keretrendszer, amelynek célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélykülönbségeinek kiegyenlítése a hazai pedagógiai gyakorlatban.
A hátrányos helyzetű gyermekek az intézmények által az IPR keretében
biztosított szolgáltatásai révén befogadóbb iskolai környezethez és az iskolai
sikerességükhöz szükséges fejlesztésekhez juthatnak hozzá.
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A Kormány 2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi
erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007
azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program
a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.)
Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja
aa)
a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú, „Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex
emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című,
ab)
a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú, „A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi
társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című
projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. melléklet szerint
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
6.2.1 pontjában foglalt táblázat
aa)
E:3 mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg,
ab)
F:3 mezőjében a „70,66” szövegrész helyébe a „70,88” szöveg,
b)
6.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „10,44,” szövegrész helyébe a „10,66” szöveg,
bb)
D:3 mezőjében a „81,51” szövegrész helyébe a „81,73” szöveg,
c)
6.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca)
G:10 mezőjében az „1,82” szövegrész helyébe a „2,04” szöveg,
cb)
G:22 mezőjében a „2,44” szövegrész helyébe a „2,66” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B
Projekt megnevezése

C
Támogatást
igénylő neve

2.

„Kulcs egy jobb
élethez!” – Békés
megye komplex
TÁMOP-6.1.5- emberi erőforrás13-2014-0002
felzárkóztatási
programjának
kifejlesztése
Dél-Békésben

3.

„A jövőt
Békés Megyei
gyermekeinkkel
Területi
építjük” –
Társadalmi
TÁMOP-6.1.5- Komplex területi
Aktivitás
14-2015-0007
társadalmi
Nonprofit
aktivitás program
Korlátolt
a versenyképes
Felelősségű
Békés megyéért!
Társaság

Dél-Békési
Kistérség
Többcélú
Társulása

D
Projekt
támogatása
(Ft)

1 371 109 900

930 947 268

E
Többlettámogatás
(Ft)

101 892 577

118 426 961

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

H
Támogatási szerződés
módosításának határideje

1 473 002 477

A Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulása és konzorciumi partnere a
mezőkovácsházi járás tekintetében
modell értékű – megyei szintre
terjeszthető, országosan is bevezethető
– területi emberi erőforrás-fejlesztési
programot, ennek részeként komplex
egészségállapot-monitoring rendszert
fejleszt ki a térség speciális igényeihez
igazítva, a felzárkózási folyamat
hatékony támogatása érdekében.

2015. december 31.

1 049 374 229

A projekt általános, hosszú távú
célja a megye humánerőforrásának
fejlesztése, a foglalkoztatási és képzési
lehetőségeinek bővítése, a lakosság
társadalmi részvételének növelése az
alapvető életkészségek javításával,
valamint a lelki és fizikai egészség
fejlesztésével.

2015. december 31.
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A Kormány 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozata
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek
és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kerüljön kialakításra a Testnevelési
Egyetem új kampusza, a jelenlegi kampusz infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő
kibővítésével, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48.
szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2–4. szám alatti
ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén
(Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházások tervezési, előkészítési
feladatainak megvalósításához szükséges 500,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre bocsátásáról a központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti
beruházások megvalósításához
a)
2016. évben szükséges 15 899 millió forint,
b)
2017. évben szükséges 17 500 millió forint,
c)
2018. évben szükséges 2965 millió forint
biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont vonatkozásában 2016. március 15.
a b) és c) alpont vonatkozásában az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Testnevelési
Egyetem új kampusza megvalósításával összefüggésben a működtetéshez szükséges sportszerek és a kutatáshoz
szükséges berendezések fedezetének, valamint az üzemeltetési költségek 2018. évi központi költségvetésben
történő tervezéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2015. (XII. 28.) ME határozata
a Magyar–Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága magyar tagozati elnökének
kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
Magyar Leventét a Magyar–Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága magyar tagozatának
elnökévé nevezem ki.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

